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Verschijnt Maandelijks.

udejaarsdag ontving het Hoofdbestuur namens H. M. de Koningin, het volgende
schrijven :
' s-Gravenhage, 30 December 1905.

Ingevolge de bevelen van Hare Majesteit de
Koningin heb ik de eer ter kennis te brengen
van het Hoofdbestuur van Groep Nederland
van het Algemeen Nederlandsch Verbond, dat
Hare Majesteit, wenschende een blijk van belangstelling en ingenomenheid te geven in den
nuttigen en opwekkenden nationalen arbeid onder
de Nederlandsche onderdanen, daarvoor een
bedrag van vhf honderd gulden heeft gelieven
beschikbaar te stellen.
Het is Harer Majesteits bepaalde wensch dat
deze som zal worden aangewend voor den arbeid
van het Verbond in de Nederlandsche Kolonien
en voor de verschillende vestigingen van Nederlandsche onderdanen in het Buitenland.
Genoemd bedrag zal aan den SecretarisPenningmeester van het Algemeen Nederlandsch
Verbond worden toegezonden, door bemiddeling
van den Heer Thesaurier van Hare Majesteit
de Koningin.
De Particulier Secretaris,
van H. M. de Koningin.

F. M.

L. VAN GEEN.

In dit herhaalde blijk van ingenomenheid met
het vastberaden kalme streven van het Verbond,
zien wij Hare Majesteit niet in de eerste plaats
als Koningin, maar als de Eerste Nederlandsche
Vrouw, die in aanhankelijkheid en trouw aan
eigen taal en y olk, alle andere Nederlandsche
vrouwen in bewuste fierheid voorgaat.
In geen vereeniging is de vrouw zoo onbetwist de gelijkwaardige en de gelijkberechtigde,
zoo niet de meerdere, als in het Nederlandsch
Verbond. Harer Majesteits voorbeeld wekke haar

tot krachtsbetoon en verhooging van nationaal
bewustzijn.

Voor Belgie Postabonnement.

Belgie en Nederland.
De kiesche uitleg 'Van Belgie waarom het feestvierde, zijn bewuste zorg om onze nationale gevoeligheid te sparen, zijn uitingen van waardeering
voor ons yolk, de verbroederingsfeesten te Luik,
dat alles reeds gaf blijk van zijn oprecht verlangen naar inniger verhooging tot Nederland.
Belgie had zich met dat denkbeeld vertrouwd gemaakt ; de ontloken sympathie, stelselmatig aangewakkerd, groeide samen met wat sinds lang 's lands
belang had geschenen en uit de stemming werd
een daad. De Heer Eugene Baie, letterkundige
te Mechelen, schrijver van l'Epopee Flamande,
ging op kondschap uit naar Nederland namens de
Brusselsche Petit Bleu. En aantrekkelijker verkenner
had moeilijk kunnen worden gevonden. Met
eerlijke geestdrift sprak hij tot eenige Nederlanders
van eene hereeniging, maar nu vrijwillig, der beide
staatkundig voor goed gescheiden landen, een bond
van vriendschap waardoor de grensboom zou kunnen
worden opgeheven, de bronnen van welvaart gemeenschappelijk zouden kunnen vloeien, en in tijden
van oorlogsgevaar door trouwe samenwerking de
onafhankelijkheid zou kunnen worden verdedigd.
In Nederland nu vond hij geene feestelijke opwelling, geen gekweekte stemming, maar een bestaanden duurzamen wil, dien van vrede en vriendschap met ieder. Niemands vijand wil het Nederlandsche yolk in al zijn geledingen vriend zijn van
al zijn vrienden. De Heer Baie zou dus een gunstig
gehoor hebben gevonden voor welke oprechte toenadering ook, mits strookende met 's lands belang ;
hoeveel te meer nu hij sprak van Belgie, dat voor
de grootste helft ons stamverwant is. En de verklaringen in dien geest smolten samen met zijne
wenschen en bedoelingen, schoon de ondergrond
verschilde. In een reeks van artikelen vertelde hij
zijne gesprekken, de vriendelijke gezindheid huldigende, hem in Nederland overal betoond, vol
hoop dat zijn vrijwillig aanvaarde taak niet zonder
vrucht zou zijn. Toch, niet alleen lit die stukken,
maar meer nog uit de daarop gevolgde clagbladartikelen bleek ondanks de zuiverste bedoelingen
van weerszij, het onuitgesproken misverstand.
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De wijze nu waa,rop een mogelijke toenadering
tusschen beide landen was ingeleid, bewees dat de
bedoeling niet enkel staatkundig was. Ware zij dat
geweest, de regeeringen hadden den gebruikelijken
weg gevolgd, over de hoofden van het yolk heen.
Er werd meer gezocht dan tractaten, er werd getracht naar inniger band. Het Nederlandsche yolk
moest de toegestoken hand aangrijpen ; de openbare meening moest zich uiten. Dan eerst zouden
de besprekingen kunnen gelden, ter verwezenlijking
van wat bereikbaar was. Wel had de Heer Baie
geen opdracht van zijn yolk, maar hij mocht worden
beschouwd als tolk van de meerderheid zijner
landgenooten; in hem was de stemming verpersoonlijkt.
Zoo opgevat werd aan het karakter zijner gesprekken het zuiver zakelijke ontnomen en konden
zonder den minsten schijn van aanmatiging, vraagstukken worden aangeroerd welke bij zuiver staatkundige of staathuishoudkundige kwesties als tollen,
tarieven en militaire aangelegenheden, niet gerechtvaardigd zouden zijn geweest. Als twee menschen
gebroken hebben en de breuk langzaam heelt, dan
kan de vroegere verhouding nooit worden hersteld
zonder opruiming of opheldering van nog bestaande
grieven. Men moet weten wat men aan elkaar
heeft en open en rond, zonder bedoeling van
kwetsing, nog eenmaal zeggen waar het op staat.
Zoo ook met volken. Met Belgie een vergemakkelijking van verkeer, een wegneming van handelsbeletselen, een verdedigend verbond misschien,
daarvoor zijn de regeeringen en de Kamers ; het
Nederlandsche y olk laat die dingen kalm over,
tenzij het de beurs raakt. Maar als meer wordt
gevraagd, als de vriendschapshand wordt toegestoken, dan wordt het anders. Dan wordt er eerlijk
gezegd wat zulke toenadering nog in den weg
staat. Het Nederlandsche yolk hecht toch aan
vriendschap een zeer hooge beteekenis.
De Vlaamsche kwestie werd besproken. Niet uit
zucht tot inmenging in andermans volkshuishouding,
maar om geen verwachtingen te doen ontstaan,
die niet zouden worden verwezenlijkt. Onomwonden
werd de grief getoond van Nederland, waar het
geldt de Nederlandsche beschaving in Belgie. Men
voelt het hier diep dat ginder onrecht wordt gedaan aan onze stamverwanten; dat de Vlaamsche
massa geestelijk en stoffelijk is uitgemergeld, dat
de Vlaming wel door wetten wordt gehandhaafd
in zijn Nederlandsche beschaving, maar dat die
wetten onvoldoende worden toegepast. Men dwaalt
hier te lande echter als men meent dat het de
Walen zijn die daaraan de hoofdschuld hebben; het
zijn de Franskiljons, die Vlaamsche Glippers en
Nationale Verkenners. En verder . . . . maar de
bedoeling is niet dat alles hier uit te meten ; alleen
dit, dat de Vlamingen zelf ook schuld hebben en
dat, massa als zij vormen, zij eigenlijk hebben wat
zij thans verdienen. Zoo rijk geweest, zoo machtig,
zoo groot in kunst en wetenschap, en nu tengevolge van geestelijke en wereldlijke slavernij zoo
diep gezonken ! Wij Nederlanders voelen dat zooveel
vervallen grootheid reeds aanspraak maakt op

nauwlettende verzorging, en dat zoo ooit in Belgie
wordt gewerkt aan de opheffing van het Vlaamsche
yolk in zijn geheel, niets de vriendschap tusschen
Nederland en Belgie meer in den weg staat.
Tractaten buiten het y olk om kunnen te allen
tijde hun gang gaan. Da t is een zaak van loven
en bieden, van staatkundige koopmanschap. Daarvoor behoeft niemand Nederland of te reizen. En
hoe meer Nederland en Belgie kunnen opruimen
wat hun in den weg staat voor onderling verkeer,
hoe liever dit aan het A. N. V. zal zijn. Elke slagboom tusschen volken zal toch mettertijd moeten
vallen. De toekomst is toch aan het vrije verkeer.
In dien geest kan ongetwijfeld de daad van den
heer Baie iets goeds bewerken. Voorloopig ook
echter in dien geest alleen.
Niet ieder heeft in de bespreking van het Vlaamsche vraagstuk in dit verband een aanmatiging
gezien. De heer Baie zelf schrijft : „Ik vind de
opmerkingen omtrent de Vlamingen juist. Ik voel
na overdenking dat het zeer waar is, dat er een
afgrond ontstaat tusschen de ontwikkelde Vlamingen
en het Vlaamsche yolk. Ik ben niet ontoegankelijk voor overtuiging." En aan het onderhoud met
den Antwerpschen Burgemeester Jan van Rijswijck,
voegde hij toe : „Nu voelde ik tot in mijn hart de
onvermijdelijke noodzakelijkheid om het Vlaamsche
y olk op te heffen uit de stoffelijke en geestelijke
triestheid waarin het verkniest om het weer te
brengen tot zijn eigen beschaving. Mogen wij Belgen,
onverschillig toezien dat het verstikt in zijn enge
omgeving, dat de kloof onoverkomelijk wordt tusschen het Vlaamsche yolk en de Vlaamsche Burgerij ? En mijn visioen van toenadering tusschen
Holland en Belgie breidde zich plotseling uit ;
buiten het vraagstuk van verdediging en staathuishoudkundige overeenkomst, omvatte het de belofte
van de geestelijke bevrijding van een vereenzaamd
ras, waarop enkel Nederland het stempel zou kunnen
drukken van zijn welvaart en zijn beschaving."
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Boeken voor de Vlamingen te Brussel.
Ds. G. A. v. d. Brugghen, predikant bij de
Vlaamsche afdeeling der Belgische zending te Brussel, St. Gillis, Rue Simonis 13, vraagt boeken voor
zijn gemeente.
Hij schrijft daarover in zijn blad Het Lampe
aldus :
„Alle man, zoowel als de kinderen, ontvangen
graag iets ter lezing. Vooral wanneer er nog een
prentje bij staat.
Wees niet bezorgd dat gij te veel zoudt sturen.
Het is nooit te veel. Al kwamen er 1 oo.000 bladen I
Want Brussel telt 600.000 inwoners. En de grootere
helft daarvan zijn menschen die Vlaamsch spreken
en Hollandsch lezen kunnen. Frankrijk bezorgt (al
is 't niet uit filantropie) al door lectuur in den
vorm van couranten, brochures en boeken aan het
Waalsch sprekende deel van Belgie. De Vlamingen
krijgen bijna niets, als Holland zich niet over hen
ontfermt. Degelijke Hollandsche lektuur kan hier
goede diensten bewijzen."

Begrooting van het Hoofdbestuur voor

1906.
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Goedgekeurd door het Hoofdbestuur in zijne Vergadering,
gehouden te Antwerpen den 10 December 1905.
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Noord-Nederland.
Liederenavonden voor 't yolk.

z

ooals reeds in het Novembernummer van Neerlandia werd verrneld, had 15 November onze
eerste liederzangavond voor vrouwen en meisjes
plaats. Wij hebben bij de uitvoering van het plan
Gent en Antwerpen geheel gevolgd, alleen wij hebben Been boekjes verkrijgbaar gesteld met de woorden
der liederen, want juist die woorden moeten wij uit
bet hoofd leeren. De wijs zit er bij ons NoordNcderlanders gauw genoeg in, en zij blijft ons ook
lang in het geheugen, maar als wij samen eens
lustig een liedje willen aan heffen, dan zullen van
10 personen nauwelijks nog drie de woorden van
het tweede vers meezingen ; alle anderen galmen
de wj's alleen verder.
Daarom besloten wij de woorden gezamentlijk
van buiten te laten leeren ; regel voor regel. De
aanwezigen werden aangespoord de liedjes 's avonds
nit het hoofd op te schrijven en de volgende maal
zijn de woorden langzaam voorgelezen, zoodat
ieder kon nagaan of er een verkeerd woord was
ingeslopen. Allen hebben aan die aansporing gevolg gegeven. Ja, de beide laatste malen kwamen
de meesten al heel vroeg om vooruit de verzen te
laten nazien. Den eersten avond was dit anders.
Kwart voor achten was er nog niemand en het hart
begon ons wel wat in de schoenen te zingen.
Onze aanplakpapieren waren door verschillende
bock- en muziekhandelaren welwillend aangenomen,
maar bij sommigen zoo hoog opgehangen, dat het
scheen alsof enkel de vogels tot onze liederavonden
werden opgeroepen en wij stelden dus alleen onze
hoop op de stukjes, die in de nieuwsbladen waren
geschreven. En gelukkig die hoop bleek niet ijdel.
Dric meisjes traden binnen ; wij begroetten ze bijzonder hartelijk. »Wij hebben er van in de krant
gelezen ; het is toch in elk geval aardiger dan zoo'n
hee. -n avond op straat «, zeide er een. (Woensdagvon 's hier de geeikte uitgangsavond voor de
mee _ dienstboden). »Wordt er voorgedragen ?«
vro€ le ander. »Neen, u zult zelven voordragen.»
Dat .. , •nk veelbelovend, vonden zij. Langzaam aan
kwal . or nog enkelen, tusschen 1 o en 2 0 ; ook
eeni :eden van ons afdeelingsbestuur, waaronder
de heu Th. Nolen, die met een recht gemoedelijk
woord de aanwezigen toesprak en het doel der bijeenkomst uitlegde. Daarop begon hij het eerste lied
op onze lijst : »Het Liedje van den Smid, « (woorden van F. Liekens, muziek van F. Andelhof.) op
zulk een geestige wijze voor te lezen, dat ons alien
dadelijk de lust beving, om zoo gauw mogelijk met
van buiten leeren te beginnen. Mej. C. Scholten, lid
onzer afdeeling, die zich reeds veel moeite voor
de zaak had gegeven, nam nu de zware taak op
zich om ons de woorden in te prenten, en regel
na regel zongen wij haar na.
»Zij had er echt slag van ; in het begin ging
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het wat schuchter, maar later werd er gezongen
dat het een aard had« schreef o. m. de verslaggever van de N. R. Ct.
»Het liedje van den Smid« was een goed begin
het pakte ; en het tweede lied: »Des winters als
het regent«, dat bij sommigen wel half bekend
was, ging er vlug in. Om half tien eindigden wij
zeer voldaan. »Het was echt leuk ; wij komen stellig
terug«, zeiden de meisjes. Zij hadden gelijk. Men
moest zelf hebben medegedaan om te begrijpen,
hoe opwekkend dit zingen werkt.
Den7tweeden avond was het aantal opgekomenen
ruim verdubbeld. Nu werd »Een Liedje van de
Zee« aangeleerd en »Kleine droppelen « van Cath.
v. Rennes. Wel waren er eenigen, die met het plan
gekomen waren om te lachen, maar het duurde
niet lang of ook zij deden flink mede, en mej.
Scholten werd op straat door een paar der jongsten
achterhaald, die zeiden, dat zij het heerljk hadden
gevonden en stellig terug zouden komen. De oude
gezichten zien wij elken keer trouw weerom en
iedere maal komen er eenige nieuwe bij. Gaarne
zouden wij ook onze leden van het Alg. Ned. Verbond
opwekken om mede te doen. Hoe weinigen, ook
onder de meer gegoeden, zingen uit het hoofd, en
hoe weinig wordt er eenvoudig weg anstemnzig
gezongen. En onze avonden kunnen eerst dan
het doel bereiken, wanneer allen er aan mede doen.
De kosten zijn tot nog toe niet groot. De zaal
met piano kost f 2,50 per avond. De aanplakpapieren en de kleinere, die wij hebben laten
drukken, om rand te deelen, zijn zoo goedkoop
mogelijk. Dit zijn onze eenige uitgaven.
Op deze wijze kunnen alle afdeelingen de zaak
wel beginnen.

_Rotterdam.

E.

BAELDE.

Naschrift: De Haagsche Afdeeling van het A. N. V.
heeft in vereeniging met »Ons Huis« dezen winter
ook een geslaagde proef genomen met Liederenavonden voor het Volk. Hierover iets in een volgend
RED.
nummer.
tg
De Vacantieleergangen te Leiden in 1906.
Evenals in Sept. van het afgeloopen jaar stelt
de Studenten-Afdeeling Leiden zich voor in de
laatste helft van Sept. 1906 een vacantieleergang
in te richten. Tegemoetkomende aan het door
velen geuit verlangen en met het oog op de vele
in Engeland studeerende Afrikaanders, die bijna
zonder uitzondering in de medicijnen studeeren,
stelt het Bestuur zich voor zoo mogelijk een tweeledige leergang in te richten, n.l. eensdeels voor
studenten in de medicijnen en natuurwetenschappen,
anderdeels, zooals de vorige, op geschied- en letterkundig gebied. Welke hoogleeraren zich bereid
zullen verklaren het Bestuur in het bereiken van
dit doel behulpzaam te zijn, is nog onbekend, doch
het ligt in de lbedoeling zoo mogelijk ditmaal
andere professoren, als die welke het vorige jaar hunne
gewaardeerde medewerking verleenden, daarom te
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te verzoeken. Ook ditmaal zullen aan den leergang
verschillende uitstapjes verbonden worden.
Rondschrijfbrieven in dezen geest zullen weldra
worden toegezonden aan degenen die voor deelname in aanmerking komen en zoo het daaraan
gehechte inteekenbiljet onderteekend wordt toegezonden aan den schrijver der afdeeling, geeft de
onderteekenaar daarmede te kunnen van den loop,
die de vorbereidende maatregelen nemen, op de
hoogte gehouden te willen worden. Eerst later
zullen deze dan tot deelname worden uitgenoodigd
waarbij dan tevens de voorwaarden, onkosten, enz.,
zullen worden bekend gemaakt.
Personen, die geen zoodanige rondschrijfbrief
mochten ontvangen en toch gaarne bericht aangaande den leergang zouden ontvangen, worden
verzocht hunne namen en juiste adressen op te
geven aan ondergeteekende, liefst met vermelding
der faculteit waarin zij studeeren.
A. WELCKER,
Leiden,
Haarlemmerstraat 53. Schrifver Stud.-Ad. A. N.V.

ZUID-NEDERLAND.
Uit onzen Taalstrijd.
e middenafdeeling der Kamer besprak andermaal het wetsvoorstel Coremans. De Heer
Van Cauwenbergh, verslaggever, was van
oordeel, dat het aanleeren van het Nederlandsch
in 't Walenland verplichtend zou moeten zijn en
dat het examen door den Heer Helleputte eveneens
verplichtend zou moeten zijn voor de leerlingen,
die hun middelbare studien in 't Walenland deden ;
wat door de H.H. Coremans, Helleputte beaamd
werd, terwijl dit voorstel krachtig bestreden werd
door den Heer Schollaert, die het een schreeuwende
ongelijkheid noemde. De Heer Van de Walle stelde
voor terug te keeren tot het eerste ontwerp van
den Heer Coremans. De Heer Schollaert had v6Or
een paar jaren eene formule voorgesteld luidende
als volgt: „Zoo de leerling zijn studien deed in
de provincien Antwerpen, Oost- en West Vlaanderen
of Limburg of in het arrondissement Brussel of
Leuven, zal het certificaat te beginnen met T Juli
1901, moeten vaststellen dat ten minste 8 uren per
week aan het onderwijs in het Nederlandsch worden
besteed. Die melding zal niet noodig zijn als er
uit het onderwijsprogramma blijkt dat het gesticht
de bepalingen van de wet van 1883 toepast. De
voorbereidende proef, voorzien bij art. 9, T 0, 12
van de wet van T o April 1890, zal voor de bovengemelde gedeelten van het land over Nederlandsch
en Fransch loopen." De H.H. Beernaert en Woeste
vonden deze formule ongrondwettelijk. Ten slotte
vond er de Heer Helleputte wat nieuws op : de
Vrije Gestichten zouden de keus hebben tusschen
het onderwijzen van twee leervakken door middel
van het Nederlandsch of het onderwijs in het
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Nederlandsch gedurende 8 uren Of het examen.
Wat zal het worden ? Tot hiertoe heeft men nog
niet anders bewezen, dan dat men zelf de strekking
van een voorstel tot vervlaamsching van het vrij
middelbaar onderwijs niet begriltt. Men schijnt nog
altijd te meenen, dat het te doen is om een grooter
portie Nederlandsch op het onderwijsprogramma,
terwijl het in de eerste plaats te doen is om wijziging
in het ona'erwijsbelei d, (aanbrengen van kennis door
middel van een vreemde taal) dat in de hoogste mate
noodlotti g en verderfelijk is voor de Vlaamsche
geestesontwikkeling en dat aan de Walen — normaal
opgeleid in eigen taal — op ons een verpletterende
intellectueele meerderheid geeft, iets wat door de
statistieken onomstootelijk kan bewezen worden. In
dat opzicht is het Wetsvoorstel Coremans een klein
minimum, waarmede we ons tevreden stellen, omdat
we ons niet bij machte gevoelen de bergen van
vooroordeel te verzetten, die een abnormaal onderwijs
heeft opgehoogd.
*

*

*

Een wetsvoorstel tot vervlaamsching van de
Gentsche Hoogeschool is nu regelmatig ingediend
bij de Kamer onderteekend door de H.H. A. Daens,
P. Daens, Dr. J. Persoons, Pr. Van Langendonck, J.
Verheyen. Het luidt als volgt :
„Aan artikel i der wet van 27 September 1835,
houdende inrichting van het hooger onderwijs, gewijzigd door de wet van 15 Juli 1849, worden
de volgende bepalingen toegevoegd :
„De lessen worden gegeven in de Nederlandsche
taal op de Hoogeschool van Gent ; in de Fransche
taal op de Hoogeschool van Luik. De thans aangestelde professors, die, bij den aanvang van het
acadernisch jaar 1 9 06-1907 op de Hoogeschool
van Gent doceeren, kunnen op hun verzoek, worden
gemachtigd zich voor hunne lessen van het Fransch
te blijven bedienen."

In onze Takken.

Aalst. In de Letterk. Afdeeling las de Heer Lode
Baekelmans een paar boeiende en humoristische
novellen uit een nieuwen bundel, die weldra van
de pers zal komen: Zonnekloppers, en oogstte daarmee grooten bijval.
Het Kerstfeesst aan de kinderen der .Ieden aangeboden, had een heel keurig programma, dat —
met het plukken van den Kerstboom aan de
kleinen en de ouders een genotrijken avond bezorgde.
Gent. De Gentsche Talc vierde op 16 December
het eeuwfeest van Ledeganck ' s geboorte, in den
Nederlandschen Schouwburg, bezet door een uitgelezen publiek, waaronder talrijke familieleden : daar
waren o. m. Mevrouw De Weert-Cogen, de talentvoile schilderes, kleindochter van Ledeganck, Mevr.
J. F. Heremans, Ledeganck ' s schoonzuster, de
Heer H. De Hoon, advocaat-generaal bij het be-.
roepshof te Brussel, de dichter K. Bogaerd-Ledeganck en andere vertegenwoordigers van de familien
Ledeganck en De Hoon. De Heeren Graaf de
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Kerckhove, gouverneur der provincie, Braun, burgemeester, De Vigne, Bruyneel, schepenen der stad
Gent, vereerden het feest met hunne aanwezigheid ;
de H.H. Nap. De Pauw, Prof. De Ceuleneer, E.
Gaillard, Secretaris, vertegenwoordigden de Koninklijke Vlaamsche Academie.
Het programma bestond uit de voordracht van
Het Klavier, door Mevr. Hesselinck, Aan Gent door
den Heer E. Van Haevermate, beiden van den
Nederl. Schouwburg, verder zang van muziek, voor
de gelegenheid door Gentsche toonkundigen : Roels,
Van der Meulen, Criel, Van Duyse, De Fauw,
Herberigs, Mej. Busine, D'Hoedt, Uytenhove,
Hullebroeck, geschreven op teksten van Ledeganck.
De Heer Minnaert herdacht Ledeganck in een
belangrijke rede als leerling, student, vrederechter,
provinciaal raadslid, provinciaal schoolopziener en
waardeerde in hem vooral den Vlaming, die vast
geloofde in de toekomst van zijnen stam en de herleving van zijn y olk. Professor Fredericq beschouwde
Ledeganck als dichter, die aan zijn tijdgenooten
»iets nieuws, iets krachtigs, jets kostbaars» wist te
schenken.
Tusschen de twee deelen van 't programma gingen
de bestuursleden van den Tak de overheden begroeten.
De Heer Gouverneur herinnerde er aan hoe hij
in het Athenaeum te Antwerpen met dichter Van
Beers tot leermeester met voorliefde de drie Zu.s.tersteden had geleerd; dat hij aanwezig was geweest
bij de onthulling van Ledeganck's standbeeld te
Eekloo. Hij noemde de taal het kostbaarst kleinood
voor het yolk en verklaarde, dat de overheid tot
plicht heeft de liefde voor de taal bij het yolk aan
te kweeken. De Heer Burgemeester zei, dat het
Schepencollege zich met geestdrift had aangesloten
bij de hulde aan Ledeganck gebracht ; aan al de
leerlingen der hoogste klasssen in de stadscholen
had het de Ode aan Gent met het portret van den
dichter laten uitdeelen en aan de onderwijzers en
onderwijzeressen had het opgedragen om in hun
klassen over Ledeganck in zijn gedichten te spreken.
Ten slotte verklaarde de Burgemeester nog, dat de
Vlamingen steeds op zijnen steun mochten rekenen.
In de Gentsche Letterkundige Afdeeling besprak
de Heer Jules Persijn op puike wijze den arbeid
van L. Van Deyssel, welks licht- en schaduwzijden
hij volkomen fielder deed uitkomen.

H.H. Gabr. De Vreese, uitgever te Antwerpen, Lode
Baekelmans, Delen, De Decker, Dr. Terwagne.
Het Secretariaat wordt thans waargenomen door
den Heer Louis Herreyghers, rue du Velodrome,
103, Marcinelle.
La _Louviere. Op 24 December werd een algemeene vergadering gehouden van de in en om La
Louviere gevestigde Vlamingen, waar, nadat de Heer
Meert het ontstaan en de ontwikkeling van het
Verbond had toegelicht, een ontwerp van grondslagen — dezelfde als die van den Tak Charleroy
— werd besproken en aangenomen en ook een
voorloopig bestuur werd gekozen. De Vlaamsche
Kring van Doornik had bij telegram gelukgewenscht
met de oprichting.
Boehm voor de bibliotheken in het Walenland. Ons
Secretariaat houdt zich steeds aanbevolen voor het
ontvangen van boeken voor die bibliotheken. Het
doelmatigst zal men die werken aan ons zenden
daar wij het best weten, waar er 't meest behoefte
aan is. Adres : Spiegelstraat 20, Gent.
Brussel. Den 21 December 1.1. wijdde de Brusselsche Tak in de Oude Beurs, Groote Markt, een
alleszins welgeslaagden avond aan „de Vereenvoudiging van onze schrijftaal."
De Heet Dr. P. Tack, leeraar aan het Koninklijk
Athenaeum te Mechelen -- wie beter dan deze
apostel van het moderne geschreven woord kon
dit boeiend onderwerp behandelen ? -- had zich
welwillend beschikbaar gesteld om het debat in te
leiden en overbodig is het haast te vermelden dat
hij zich op meesterlijke wijze van zijn taak heeft
gekweten. Hij deed al de ongemakken en ongerijmdheden van de bestaande spelling uitschijnen,
maar ..... een „openbare bespreking" heette nu
eenmaal de avond en daarom hadden wij ook het
genoegen andere sprekers te hooren, o.a. de Heeren
Delpire, Van Kalken, Mennekens, Gunzburg, die
deels tegen, deels voor de vereenvoudiging in de
bres sprongen.
Kortom, een leerrijke avond voor het zestigtal
toehoorders, waaronder .verscheidene leeraars en
onderwijzers van het Arrondissement Brussel.

Lier. Voor dezen Tak traden de heeren Hullebroeck en De Vos op met hun voordracht over
Benoit.
Oostende. Voor den Tak Oostende las Rene De
Clercq zijn nieuwe opera »Halewijn« en werd daarover met ingenomenheid gelukgewenscht door den
onder-voorzitter G. Lefevre, die de hoop uitdrukte,
dat de dichter een componist mocht vinden, die
hem in zijn hooge vlucht zou weten te volgen.
De adv. Baels handelde over den humoristischen
dichter 0. K. De Laye, wiens pittige verzen hij
wist te doen smaken.
Charleroy. De bibliotheek van dezen Tak heeft
boeken ontvangen van den Antwerpschen Tak A.N.V.
van de Mij. Doe het goede om het goede, van de

ZUID-AFRIKA

Oudenaarde. In de pas ingerichte Letterkundige
afdeeling handelde de heer Loos over Vader Sleeckx.

Onderwijs in Transvaal.
et hoofdbestuur van het Volk, de Trans' vaalsche vereeniging, heeft met Selborne, den
gouverneur, over hervorming van het staatsonderwijs onderhandeld : of dit zoo kon worden,
dat de Boeren hun vrije scholen sloten en hun
kinderen naar de staatsschool zonden. De uitkomst
is geweest, dat er voor alle staatsscholen commissies benoemd en ten deele gekozen zullen worden,
welke commissie het departement van onderwijs
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raden en onderwijzers ter aanstelling voordragen
kunnen. Onderricht in de Hollandsche taal zal
gegeven worden, als de ouders het verlangen ;
anders niet. Op scholen, waar Boerenkinderen de
meerderheid vormen, zal in de laagste twee klassen
het onderwijs in de Hollandsche taal geschieden ;
verder in het Engelsch.
Gelijk men ziet, heeft dit niets van gelijkstelling
van de twee talen, waarvoor de voormannen der
Boeren tegenwoordig ijveren. Van 't ideaal van
Afrikaanders als b.v. Blikoor — den lezers van de
Vriend, het flinke Bloemfonteinsche blad, welbekend — heeft 't nog minder. Blikoor is van
meening, «dat in 'n Afrikaander ze land geen skool
rech het om te bestaan, als nie die Afrikaander ze
taal daar die ere-plek inneem.» Op Selborne's
school blijft de taal van de helft der bevolking
een verschoppeling. Ms de meerderheid kinderen
van Engelschen zijn wordt alle onderwijs van meet
of aan in het Engelsch gegeven, en als die ouders
voor hun kinderen geen onderricht in het Hollandsch
verlangen, zal er op zoo'n staatsschool in het tweetalige land geen woord Hollandsch worden geleerd.
Is 't wonder, dat op een congres van Boerenvoormannen de nieuwe regeling geheel onvoldoende
is verklaard ? Waar bovendien de macht der schoolbesturen zoo gering blijft ? Het congres heeft besloten de vrije scholen aan te houden. Moedig
besluit I Want ze kosten jaarlijks vele duizenden
ponden sterling, de bevolking blijft arm en de
gaven uit Nederland vloeien steeds trager.
Maar nu zal men, zoo is 't plan, de zaak in
Transvaal eens flink aanpakken. Het Christelik
Schoolblad, van Pretoria, klaagde onlangs nog :
waar blijft de beloofde organisatie van het vrije
onderwijs, waar een flinke propaganda ? Die zullen
nu dan komen. En met een liberale regeering in
Engeland is er eenige kans, dat, waar de Boeren
toonen ernst met de zaak te maken, hun op de
staatsschool meer recht zal geschieden.

De Transvalers nu in hun, met nieuwen cooed
hervatten, strijd voor de nationale school flink te
steunen, is voor ons land een schoone taak. Maar
daarnaast is er iets, dat men, dunkt ons, goed deed
hier ter harte te nemen.
De Johannesburgsche correspondent der Nieuwe
Rotterdamsche Courant schreef er kort geleden over.
Er is te Johannesburg en vooral te Pretoria een
talrijke Nederlandsche kolonie. Onze landgenooten
zouden zoo gaarne een goede school hebben, ingericht naar vaderlandsch voorbeeld. De Duitschers
hebben een eigen uitmuntende school te Johannesburg en nog een te Morgenzon. Vele Nederlanders
zenden hun kinderen naar de Duitsche school,
omdat het onderwijs daar beter is dan op de
Engelsche staatsschool, ook beter dan op de
Christelijk-nationale school.. Laat men nu, zoo
pleitte de correspondent, in het vaderland het
goede geld, dat reeds zoo ruimschoots de Boerenscholen ten voordeele is geweest, nu eens besteden

om de landgenooten aan een flinke Nederlandsche
school te Johannesburg en Pretoria te helpen
Wij hopen, dat hij niet vergeefs heeft gepleit ; al
mag men nu de Boerenscholen nog niet aan zich
zelf overlaten.

Nu wij van het onderwijs in Transvaal spreken
willen wij nog met een enkel woord gewag maken
van een aantrekkelijke beweging, ontstaan onder
eenige oud-leerlingen van het voortreffelijke staatsgymnasium te Pretoria, in de dagen der Republiek bloeiende onder de leiding van onzen landgenoot dr. Reinink. Die oud-leerlingen kwamen te
Ermelo bijeen en besloten een poging te doen
om daar ter plaatse een gymnasium te stichten
gelijk dat te Pretoria geweest is. De welbekende
heer Buhrmann beloofde aanstonds te Ermelo den
grond voor het gymnasium te geven en bovendien
eenige stukken land, waarvan de opbrengst
aan de school ten goede zou komen. Hij stelde
daarbij eenige voorwaarden, o.a. een die het Hollandsche karakter van de school moest waarborgen,
en dr. Reinink moest weer rector worden.

Boekbespreking.
Door het Land van Columbus.
Een Reisverhaal door Dr, H. P.
N. Muller, Haarlem. De erven F.
Bohn, 1905.
Boerenbelangen dreven dr. Muller in 1901/2
naar Amerika. Hij doortrok de Ver. Staten en
Mexico en bezocht Cuba, Centraal-Amerika, Venuzuela en Ned. West-Indie. Wat hij hoorde en zag
schreef hij in dit boek neer en toen het voltooid
was, droeg hij het in de diepste vereering op aan
M. T. Steyn, Oud-Staatspresident van den OranjeVrijstaat, »Verheven voorbeeld, voor alle tijden,
van plichtsbetrachting en vaderlandliefde, van eenvoud en waardigheid.«
De Nederlandsche lezer is dus steeds behalve
bij hetgeen hij leest, in gedachten bij de laatste
tijdperken van den Boerenoorlog. En behalve dat
hij hoog belang stelt in de onopgesmukte, verstandige schildering van het geziene, volgt hij den vertegenwoordiger der republiek nieuwsgierig van
stad tot stad, willende wet-en wie in de Nieuwe
Wereld zich de Boerenzaak aantrokken. Het blijkt
geweest te zijn als overal elders ; in hoofdzaak
waren politiek en geld op de hand der Engelschen ;
verstand en hart op die der Boeren. Zeer pakkend
is geschreven de ontmoeting met Pres. Roosevelt;
hierin toont dr. Muller zich uitstekend teekenaar met de pen. Trouwens het heele boek is goed
geschreven en uiterst leerzaam.
Ondanks het benijdenswaardig vele dat de schrijver van de wereld heeft gezien en goed gezien
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een gewone hofrok, blauw met goud, bleek te zijn,
ook, is hij door en door Nederlander gebleven ;
zooals op de Nieuwjaarsontvangsten onzer Koningin
steeds weet hij, zijne veelzijdige ervaringen van
nog elk jaar worden gedragen. Door het jaartal
vreemde landen en volken samenvattende, eigen
1584 is er kans dat Willem de Zwijger de invoering
land en y olk in ' t juiste licht te stellen, en vooral
van die soldatenjas zelf niet meer heeft beleefd.
doet hij dat met eerlijke waardeering, open oog
Ernstiger is dat de postpakettendienst tusschen
dus voor het goede en het slechte. Dat maakt
Amerika en Holland niet bestaat ; wie naar ons
dat het boek niet buiten ons zelf omgaat, maar ons
land wil zenden, moet adresseeren aan iemand in
zelf aanhoudend in de reis betrekt. Natuurlijk
Engeland
of
spoort de schrij,
Duitschland,
ver overal en
,
met verzoek het
altijd de resten
verder op te
op van Nedersturen.*)
landsch leven en
Verder het
betoont daarbij
boek bespreken
altijd een goed
gedoogt de
humeur en niet
ruimte niet.
zelden een geNeerlandia bezonden humor.
veelt de lezing
Hij woonde in
ten zeerste aan ;
New-York een
het betreurt alnoenthee bij die
leen dat het
de »Daughters
of Holland» aan
noodig is geoordeeld den prijs
hare presidente
te stellen op
voor geheel
f 4. 9 o. Dat is
Amerika aanzeer jammer
boden. Alle
voor werken die
droegen een
den blik zoo
fraaionders cheiverruimen.
ding steeken aan
Stadhuis te New-York, gebouwd in 1602, afgebroken in 1700.
een oranjelint,
(Foto nit Dr. Mullers boek).
zooals liedertaBibliographie van den Vlaamschen Taalstrijd
fels in Nederland en Belgie. »Ik moet erkennen dat
door Th. Coopman en Jan Broeckaert. He
zij voor de boerenzaak in het geheel geen oor hadden.« .
Deel, Gent, Suffer 1905. Uitgave van de KoninkDe van Rensselaers, de Stuyvesants, de Beeklijke Vlaamsche Academie.
mans, de Pruijns en wie er meer van onze 17e
Het IIe Deel van dezen reuzenarbeid der H.H.
eeuwsche nederzettingen over zijn, worden in AmeCoopman en Broeckaert is dezer dagen verschenen.
rika evenzoo beschouwd als de hoogste adel in Europa.
Dit vade mecum (de omvang dien het werk zal
Zij beroemen zich bij elke gelegenheid op hun
bereiken,
zal bezwaarlijk nog toelaten er dien naam
afstamming ; ook. Roosevelt zei tegen dr. Muller :
aan te geven) van ieder ernstig flamingant, waar
I am a Hollander. En zij zijn in het Oosten de
in de eerste plaats zal naar gegrepen worden,
eenigen geweest, die uit liefde voor het stamland
wanneer men een inlichting over eenig onderdeel
de Boeren hebben gesteund.
van den Vlaamschen Strijd zal noodig hebben,
Wat Muller van Buffalo en een groot deel van
omvat de jaren 1845-1852 en brengt bescheiden
den Staat New-York vertelt, vervult hem zelf en
van no. 9 56 tot 1914 (1) en voegt nog een no.
de lezers met spijt. In het begin der vorige eeuw
955 bis bij het eerste deel. Indien we die H.H.
heeft een Amsterdamsch syndicaat, de Batavia and
een
wenk mochten geven zou het zijn bij ieder
Holland Land Company, al dien grond opgekocht.
aangehaald tijdschrift te willen meedeelen in welke
In de openbare boekerij vond dr. Muller een groot
bibliotheek dit voorhanden is omdat de belangwerk uit 1849 : Pioneer History of the Holland
stellende zoo noodig de besproken artikelen in
Purchade, bij O. Turner. Koopers waren, althans
extenso
zou kunnen te lezen krijgen.
bij vluchtig nazoeken, Willem Willink, Nicholas
van Staphorst, Pieter van Eeghen, Hendrik Vollenhoven, Rutger J. Schimmelpenninck, Christina Coster, Jan Stadnitzki, Egbert Jean Kock en Nic. van
Beeftingh, allen te Amsterdam. Een der vestigingen dezer onderneming is het plaatsje Batavia.
»Waarlijk, Holland heeft in den staat New-York
de zeldzaamste kansen gehad op onmetelijken
rijkdom.»
In Philadelphia zag de schrijver een »jas van
een soldaat van Willem den Zwijger, Prins van
Oranje 1584, geschenk van Mrs. Harrison, « die

Neerlands Taal in ' t Verre Oosten.
Onder dezen titel verschijnt dezer dagen bij Van
Dorp & Co. te Samarang „een bijdrage tot de
kennis en de historie van het Hollandsch in Indie,"
door den heer F. P. H. Prick van Wely.
Bij Kolff en Co. verscheen van denzelfden schrijver
de tweede, zeer vermeerderde uitgave van : „Indische
woorden, en hunne equivalenten in de moderne talen."
*) Wie kan vertellen waaraan die verkeersbelemmering ligt ?

NEERLANDIA.

8

Ingezonden.
Holland op zijn malst.
Daar was ereis in de zooveelste dwarsstraat van
een achterbuurtsteegje te Amsterdam een kapper.
De man wilde meedoen met z ' n tijd en schreef
op zijn raam : „English spoken".
„Wat heb je daar nou op je raam geklad ?"
vroeg 'n trouw bezoeker.
„Wel, ik ga met m'n tijd mee, dat staat sjiek.
Je moet wat doen."
„Maar je spreekt nauwelijks Hollandsch. Ken
jij dan Engelsch ?"
„Ik niet," was het antwoord, „maar de Engelsche klanten die ik hoop dat komen zullen."
Natuurlijk kwamen die nit ; maar de man had
gelijk, hij deed met z'n tijd mee.
Ik liep door de Leidschestraat, een der eerste
winkelstraten van Amsterdam, de hoofdstad van
Nederland.
In het eerste gedeelte tusschen Heerengracht en
Keizersgracht zijn aan de even zijde van de 17 huizen
acht winkels, waar men zich van het hoofd tot de
voeten zou kunnen kleeden. Men bestelt daar in
het Nederlandsch, wordt in het Nederlandsch te
woord gestaan, betaalt met Nederlandsch geld.
Maar men koopt zijn hoed in de „Chapellerie
a la vine de Lyon " , en de hoed voor zijn echtgenoote in een winkel van „modes".
Dan laat men zich een „costuum" aanmeten bij
een „tailor and outfitter " ; koopt daarnaast „boots
and shoes" of wel „chaussures" en even verder een
„parapluie" in „Maison Paris" of in de „Compagnie
Royale", naar verkiezing.
Voorts bestelt men een overhemd bij iemand die
„shirtmaker" en „chemisier " tegelijk is.
Om tenslotte zich het linnengoed aan te schaffen
in een winkel, die op de ramen deed schilderen :
„Bonnetterie et lingerie".
„Maar u vertelt me niets bijzonders", hoor ik
al roepen.
„Juist daarom vertel ik het u."
Geachte redactie, ligt het niet op den weg van
Servaas de Bruin een serie boekjes uit te geven :
„Help uzelf bij uw inkoopen te Amsterdam met
Fransch, I)uitsch en Engelsch " ?
MR. C. W. WORMSER.

Amsterdam.

il

Geachte Redactie,
Veroorloof mij naar aanleiding van de Decemberaflevering van Neerlandia er de aandacht op te
vestigen, dat hoewel het onnoodig gebruik van
vreemde woorden dient te worden vermeden, toch
nog veel meer moet worden achtgegeven daarop,
dat Beene vreemde zinswendingen insluipen. Een

vreemd woord kan sours de taal verrijken; eene
vreemde zinswending bederft de taal altijd. Ter
zake :
I . Rond-point. Ik ben begrepen in het aantal
dergenen te, dezer stede • die worden begrepen
wanneer zij spreken van keerbocht. Overigens heb
ik geen enkel bezwaar tegen rondie, wanneer men
dit woord burgerrecht kan doen verkrijgen.
2. Het is geen kwestie van an dag. Het vreemde
woord is minder bedenklijk 1 ) dan de vreemde zinswending, die slechts gebrekkig weergeeft het kernachtig Nederlandsch : Het is geen andags vraag.
Hoogachtend,
Uw dw.,
' s-Gravenhage.

P. M. SCHELLING.

1) Red. Toch bedenkelijk? Kwestie ? Geen kwestie van!
Zoo goed Hollandsch geworden als des schrijvers naam een
goed Hollandsch woord is gebleven, al is de muntsoort
verdwenen.
En kwestie van een dag zou minder kernachtig zijn dan
eendags vraag ? Enkel kwestie van smaak, niet anders.
Wat de zinswendingen betreft, die opmerking van den
geachten inzender is volkomen raak.

ALLERLEI.
Koningkaarsje.
Grootmoeder legt nog een paar houtblokken op
den haard, die de kamer vroolijk verlicht, en zet
zich weer in haar ruimen leningstoel.
In een halven kring om den haard, zit met
haar een viertal kleinkinderen van vijf tot twaalf
jaar. Een der jongens klimt op haar schoot, en
zegt vleiend : ,.Grootmoeder, vertel nog eens iets
uit de nude tijd."
Van alle menschen, die in schemeravond wel
iets willen vertellen, is een grootmoeder zeker de
minst onverbiddelijke.
Ze zegt vroolijk : „'t Is vandaag driekoningendag, heb je wel eens gehoord van koningkaarsje
springen ?"
„Neen, nooit' ' roepen de kinderen.
„Nu luister dan. Toen ik een kind was, hadden
wij in de huiskamer nog geen gaskroon, geen
electrisch licht, geen petroleum, zelfs nog geen
waskaarsen. We brandden ' s avonds een lamp,
zooals tante Stastok op tafel had staan, in het
beroemde boek de „Camera Obscura, van Hildebrand." Ik heb je laatst immers die platen
laten zien.
En mijn grootmoeder, kon vertellen uit den tijd
toen zij pas getrouwd was, dat er toen 's avonds twee
koperen" kandelaars op tafel stonden, met dikke vetkaarsen er in, en een snuiterbak met snuiter tusschen
de kandelaars.
Heel helder was dat licht niet, en als de kaarsen
walmden, rook het juist niet lekker ; maar er was
niet anders. Misschien heb je zulke kaarsen nog
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wel gezien. De pit, van los ineengedraaid katoen,
stak dubbel in de kaars, en maakte een ins bovenaan. Een touwtje werd door die lus geregen, en
zoo werden ze te huis gebracht, zonder gevaar van
breken. De mooi gesneden houten kist, waar al
de portretten inliggen van jullie en van je vader
en moeder, is de kaarsenkist van mijn grootmoeder.
Toen ik klein was, brandden we nog alleen maar
vetkaarsen in de ganglantaarn, en ik herinner mij
nog altijd, dat er boven den ingang van den kaarsenwinkel een ruit was, versierd met een gouden
zon en daaronder met gouden letters : „Het beste
ligt.'
De eigenaar woonde daar zelf niet meer, maar
als het 6 Januari was, zond hij voor de kinderen
van zijn vrienden, groote driekoningenkaarsen rond,
met een bundeltje van twaalf kleine kaarsjes er bij
om koningkaarsje te springen.
De groote kaars was wel een half el lang, uit
die hoofdkaars sproten twee gebogen armen, jets
minder lang, maar even dik. Ze vormden tezamen
een breeden drietand, en beloofden een schitterende
verlichting.
Een avond herinner ik mij nog bizonder duidelijk,
al is het haast zestig jaar geleden. Wij hadden
koningkaarsen present gekregen, en een van mijne
tantes vroeg ons driekoningenavond te visite. We
moesten onze feestkaarsen vooruit sturen, die zouden
dan alle tegelijk branden. Twee groote en de twee
dozijn kleine.
Omstreeks zeven uur gingen mijn vader en moeder,
jullie overgrootouders, met ons drieen naar de visite.
Tante had ook Brie kinderen, en natuurlijk was
grootmoeder er bijgevraagd.
In de ruime voorgang stonden bij onze aankomst twee tafeltjes in de hoeken, en de driearmige
kaarsen, brandend, stonden er op.
Op kleerbakken werden de kleine kaarsen aangedragen. Halve turven, waarin met een appelboor,
putjes waren geboord, dienden tot voetstukken.
Ze werden in slingers op de wit marmeren vloer
neergezet, en recht de gang in. Eindelijk stonden
goed aangestoken
ze — Vier en twinttg
Het was prachtig
Mijn grootmoeder riep de kleine meisjes bij zich,
bond haar rokjes en jurken op — om niet in brand
. En daar ging het er op los .. .
te vliegen .
Wij kinderen sprongen achter elkaar over de
brandende kaarsjes. De vlammetjes huppelden, de
kinderen huppelden. We zongen :
Koningkaarsje,
Lik me laarsje
Koningkaarsje beentje ;
Al wie daar niet over en kan,
Dien gooi ik met een steentje ,
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De kaarsen brandden op. — De groote driekaarsen moesten gesnoten worden. — We zongen
onvermoeid door, en sprongen nog over de leege
In het eind werden de groote kaarsen
turven ...
in de kamer op tafel gezet ; daar waren wafels
en chocola. We vonden dat koningkaarsje-springen
een feest, en 's nachts droomden we van de lichtjes.
En nu weet niemand meer van die pret. We
branden geen vetkaarsen meer. We krijgen geen
koning-kaarsen meer. Het was in den ouden tijd,
die vergeten is."
„Neon, " roept de kleuter, die om het vertellen
had gevraagd „dat kan nooit vergeten worden.
Er is immers altijd nog wel een Grootmoeder 1"

Rotterdam, 6 Januari.

EMERENTIA WIJT.

***
Zooals bij ons.
Als een bewijs, dat in Duitschland dezelfde euvelen zijn binnengeslopen als bij ons, kan het
volgende versje gelden uit een Berlijnsche operette
van-' t-oogenblik
FranzOsisch die Karte, nachder man serviert,
Aus England die MObel, direct importiert,
's Orchester aus Ungarn, die Kellner aus Wien !
So schwindest du hin, du mein alter Berlin.

Uit het versla$ van een vergadering van
Gereformeerde predikanten te Leiden.
Hierna verkreeg Dr. S. Greydanus, van Rozenburg, het
woord tot het houd en van een referaat over : To e r e k eningsgrond van het Peccatum Originans,
waarbij hij zeer uitvoerig en op doorwrochte wijze de volgende stellingen ontwikkelde
De grond voor de door Gods Woord geleerde' imputatie
van het peccatum originans aan Adams nakomelingen ontbeert ock thans bevredigende relevatie (revelatie ?);
wordt, ook in verband met de Christologie, niet genoegzaam verklaard door aller menschen eenheid van natuur,
gelijk traduceanisme of generatianisme, 't zij creatianisme
haar voorstelt ;
vindt in Rom. 5 en Cor. 5 5 geen identificatie met den
toerekeningsgrond van Christus' zoenverdiensten aan de
geloovigen ;
is naar de H. Schrift te zoeken in zekere coOperatie ter
zake van Adams primum peccatum ;
zal tot samenhang met de leer van den Christus noodzaken
tot eenige revisie onzer anthi opologische beschouwingen.

Toegegeven, dat men de wetenschap moet veroorloven vreemde vaktermen te gebruiken, die korter
de bedoeling uitdrukken dan een Hollandsche benaming zou doen, maar komt in het Gereformeerd
kerkelijke spraakgebruik onze moedertaal niet wat
erg in het gedrang ?
Apartementen Disponib el.

en dan begun het weer „Koningkaarsje ...
De tonen huppelden ook, want ieder kind zong,
bij den eersten sprong, het lied van vorenaan. De
groote menschen zongen mee, en hadden evenveel
pleizier als de kinderen.
Als een jongen, bij ongeluk, op de kaars sprong,
was de laars vet en het licht uit, wat weer drukte
gaf om beide ongevallen te verhelpen.

is de mededeeling, die men aan de » Villa« Emma,
Regentesselaan 2 6 's-Gravenhage, vermeld kan
vinden.
Niet waar, het echte Nederlandsche »kamers te
huur« is voor hoogontwikkelde personen, die op
een »villa« (geheel ingebouwd tusschen huizen) wonen wel wat al te ordinair.
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of kinderen, voor monologen enz., met opgave van

Mededeelingen.
Neerlandia.
Neerlandia zou te zakelijk en te ernstig zijn, niet
onderhoudend genoeg ; luchtiger kost zou smaken.
Neerlandia behoort aan de leden en wat die er
van maken willen, dat is het. De redactie heeft
enkel de leiding en beslist wat van het ingezondene
voor de zeer beperkte ruimte het meest in aanmerking komt.
Onderhoudend ? Dat hangt of van den lezer ;
wie er zoo invalt, vindt de mededeelingen licht
onbeduidend. Maar wie zich heeft ingelezen, die
volgt met belangstelling den inhoud ; ook dat komt
de redactie dikwijls ter oore. Nieuwe leden zij dan
ook eenig geduld aanbevolen — goede wil wordt
verondersteld — eer zij hun oordeel vellen.
Men onderschatte oak niet het gevaar van daling
in toon. En ten slotte nog eens : Neerlandia
behoort aan de leden.
Misverstand.
Af en toe komen bedankjes in wegens vertrek
naar het buitenland, of opzegging van het abonnement of zelfs van het lidmaatschap van Neerlandia.
Dat zulke lezers Neerlandia vervelend vinden,
is geen wonder. Zij weten niet, of misschien
houden zij zich maar zoo, dat vertrek naar het
Buitenland, wel verre van een reden tot bedanken,
juist een van lid worden is. En zij houden hun
lidmaatschap van het Verbond voor een inteekening
op een willekeurig tijdschrift.
Aan zulke leden heeft het Verbond eerst dan
behoefte, als zij beter hebben begrepen waarvan
zij eens lid zijn geworden.

Z. Afr. Onderwijzers Unie.
Neerlandia maakt opmerkzaam op De Unie,
Orgaan van de Zuid-Afrikaanse Onderwijzers Unie,
onder Redactie van W. Fouche, M. J. Stuckie en
W. J. Viljoen. Het is een zeer onderhoudend
boekje, dat iedere maand uitkomt en 6 shilling
per jaar kost. Voor wie getuige wil zijn van den
taaien taalstrijd in de kolonie, is een inschrijving
zeer geraden.
In het bijzonde? wordt de aandacht op de Unie

gevestig-d voor de advertenties op het gebied van
boek- en muziekhandel, vooral van tooneelstukken,
»waaraan, naar uit Z.-A. wordt gemeld, op dit oogenblik algemeen behoefte bestaat.«
Adres voor inschrijving en aankondigingen: W.
Fouche, Riebeek West.
Hollandsche Tooneelstukken voor Z.-A.
Onderstaand rondschrijven werd aan alle uitgevers
in Nederland door de Stud.-Afd. Leiden toegezonden:
Door verschillende personen in Zuid-Afrika is
herhaaldelijk de wensch te kennen gegeven catalogi
en opgaven te hebben van grootere of kleinere
Hollandsche tooneelstukken, voor groote menschen

prijs, uitgever, enz.
Aangezien deze opgave niet alleen voor de verspreiding van de Hollandsche taal in Zuid-Afrika,
maar ook voor den uitgever zelf van het grootste
belang moet worden geacht, verzoek ik U ons zoo
spoedig mogelijk eene opgave of catalogue in dien
geest te doen toekomen van de werkjes, welke bij
u zijn uitgekomen, zoo mogelijk in eenige exemplaren, waarop dan door ons voor de overzending
naar Zuid-Afrika zal worden zorg gedragen.
Namens het Bestuur der Stud.-Afd. Leiden van
het A. N. V., heb ik de eer te zijn, Uw. dw.
A. WELCKER, schrijver.
Mochten er in Vlaanderen ,uitgevers van dergelijke
werkjes worden gevonden, dan wordt men verzocht
hiervan opgave te willen doen aan den schrijver
der Afdeeling.
Vraag om inlichting.
Wie kan het juiste adres meedeelen van :
P N. Petri, vroeger v. Speykstraat 144, Den Haag.
M. A. J. von Heynitz, vroeger Advocaat, Amsterdam.
H. L. J. Badings, vroeger 1 e Luit. Art. Ngawi.
Mr. A. J. Marx, vroeger Upper Berdfordplace 5 2
Russel Square Londen. (naar Parys).
W. J. Penard, vroeger Nag Hamadi (Egypte).
L. Schoutendorp, vroeger Student, Hoogewoerd 30
Leiden. (naar Indie.)
L. J. Rens, vroeger Geneesheer, Marienburg.
Dr. A Lasonder, yr. Keizersgracht 159, Amsterdam.
L. F. Apol, vroeger 2e Luit. Inf., Naarden.
J. Tirion, vroeger Ingenieur N. I. S. M., Magelang.
N. A. Weijns, vr. p/a. firma Stous en Weijns, Batavia.
H. A. Messemaeckers v. d. Graeff, vroeger De Luit.
Inf., Bandjermasin.
Mr. N. Dirkzwager, vroeger President v. d. Landraad, Madioen.
Jhr. Mr. A. W. Wichers, vroeger Adj. Insp. b. d.
N. I. S. M., Batavia.
Prijsvraag Reclameplaat.
Motto's der 46 ingekomen ontwerpen voor een
Reclameplaat van het A. N. V.
Voor 't Dietsch bestaan. — Stameenheid. —
Voorwaarts. — I. — Neerlandia I. --- Pax. —
Handhaven. — Ik zal
Ik doe wat ik kan.
Wilhelmina. — In het verbond ligt
handhaven.
de kracht. — Drie kleuren. — 1 Jan. — Kracht. —
Semper Solus. — Annie. — Prins Willem I. —
Neerlands kleuren. — Concordia inter nos. —
Onder een Koningin. — A. N. V. — Luctor et
...B. — Schets. — Getjan. — Handhaven en beschermen. — Moedertaal. — Reclame. — Pelikaan.
— Voor verbetering vatbaar. — De vier HeemsSamenwerking is kracht. — Neerland
kinderen.
voor. — Neerlandia. — P. — Aanzien doet geEen wil, een weg. — Rood, wit, blauw.
denken.
— Wereld. — Nederland. — Reclameplaat. —
Ons Nederland.
Voorts zijn er nog 5 platen achtereenvolgens
geteekend met een zwarte vierhoek met ingebogen
zijden, 't getal 3o in een kring, een weegschaal in
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een zwart lijstje, een wapenschild met schuinen
balk, een vreemd letterteeken.
Een paar brieven met schriftelijk ontwerp beantwoorden natuurlijk niet aan de voorwaarden.
Voor het Volkslied.
De Afdeeling Rotterdam heeft de heeren Hullebroeck en de Vos uit Gent gehad. In verscheiden afdeelingen hier te lande hebben zij nu hun voordracht gehouden. De heer Hullebroeck vertelt van de geschiedenis van het Vlaamsche lied en zei zich telkens voor
de piano om met zijn welluidende hooge stem en
zeer muzikaal een lied voor te zingen. Van tijd
tot tijd staat de heer de Vos, die een krachtige
en tegelijk gevoelige diepe stem heeft, hem in den
zang bij. De heeren zijn nu, na een rondreis door
ons land, naar Gent terug. Mogen wij hen bij de
besturen der afdeelingen, die hen nog niet gehoord
hebben, aanbevelen? Niet alleen zullen de leden
een genotvollen avond hebben, maar de zaak van
den volkszang zal er wel bijvaren.
In een gesprek over de manier, waarop men
het yolk er toe kon brengen om kieschkeuriger in
zijn zingen te worden en zijn platte deunen te
verwisselen voor de goede oude en de nieuwe
liederen die er al in menigte zijn, gaf de heer
Hullebroeck een aardig plan aan de hand. Net zoo
als de liedjeszangers van tegenwoordig het land
afreizen, op markten en kermissen staan, daar hun
nare liedjes uitgalmen en aan den man brengen,
moest men met de goede volksliederen rondgaan.
Als ik tijd had, zei de heer Hullebroeck, die warm
voor de zaak is, ik zou mij verkleeden, met den
trekzak (is dit geen aardig woord voor harmonica ?}
op de markt gaan staan en de menschen om me
heen roepen : Kom hier, menschen, en luister En
dan een goed volkslied zingen Of zij ook
koopen en nazingen zouden 1
Verbetering,
. In het beknopt verslag der Hoofdbestuursvergadering van i o Dec. j.l. — Zie Neerlandia No. 12
December 1905 blz. 224, 2e kolom bovenaan —
is sprake van ,,Sinjo ' s". Hoewel het bekend
is dat aan dit woord in Indite wel een minder
aangename beteekenis wordt gehecht, moet Neerlandia er op wijzen, dat hiervan geen sprake is
geweest. Het verslag bedoelde met Sinjo's niet antlers
dan de Indo's of Indo-Europeanen.
Stud. Afd, Leiden,
Het Bestuur der Studenten-Afdeeling Leiden is
thans ingevolge Art. i o van het Huishoudelijk
Reglement als volgt samengesteld :
Th. JOEKES, Voorzitter.
S. DE MEESTER, Onder-voorzitter.
A. WELCKER, Schrijver, (Haarlemmerstraat 53.)
R. H. DE VOS VAN STEENWIJK, Penningmeester.
A. H. VAN OPHUIJSEN,
bestendige commissie
R. E. KIELSTRA,
voor
C. DE LEEUW,
vreemdelingen-studenten.

Kon. Nationale Zangschool.
Onder leiding van den heer H, J. J. Beyersbergen
van Henegouwen gaf de Kon. Nat. Zangschool
3 Jan. in »Diligentia« een uitvoering, vereerd door
de tegenwoordigheid van H. H. M. M. de Koninginnen en Z. K. H. de Prins.
H. M. de Koningin prees het bij de betuiging
harer ingenomenheid in 't bizonder, dat er zooveel
Nederlandsche liederen gezongen waren.
Inhoudsopgaaf jaargang 1905.

Allen die belangstellen in de inhoudsopgaaf van
jaargang 1905, benev ens een titelblad veer t inbinden,
kunnen het op aanvraag 14 de administratie bekomen.
De begrooting van het Hoofdbestuur, als behoorende
bij het December-No. is los 14 dit Yan.-No. gevoegd.
Vertegenwoordigers.
Tot vertegenwoordiger van het A.N.V. te Cairo
is aangesteld de heer Th. F. van Vloten, ShariaEl-Maghraby, Postoffice Box 461,
De Ned. consul te Cairo is een Duitscher.
Thans heeft het Verbond reeds 16 vertegenwoordigers in het Buitenland, buiten de Groepen
en Zelfstandige Afdeelingen.
Meer aanbiedingen worden ingewacht bij den
Algemeenen Secretaris van het Hoofdbestuur.
Verzoek aan de Leden.

Dikwijls wordt geklaagd, dat veleta het A. N. V.
zelfs niet bij name kennen. Een goed middel 0111 het
aantal onkundken te verminderen is zijn Neerlandia
aan een kennis te stiffen. Een tweede exemplaar,
om eken jaargang ongeschonden to houden, wordt
gaarne op aanvraag door de administratie verstrekt.
Groothandel in petten.
Gevraagd : firma's in Nederland, die zich belasten
met den uitvoer, en in Nederlandsche kolonien,
kolonies, Belgie en Zuid-Afrika, die zich belasten
met den invoer van petten eener Hollandsche fabriek.
Adres Algemeen Secretariaat A.N.V. Dordt.

Van de Boeken-Commissie
Adres van den ien Secretaris
206 Mathenesserlaan,
Rotterdam.

Adres voor toezending van
boeken : Boekenhuis, 63 van
der Duynstraat Rotterdam.

v

an den Minister van Marine ontvingen wij een
schrijven, waarin Zijn Excellentie zijn instemming betuigt met ons streven om de
Nederlandsche marine-matrozen goede lectuur te
bezorgen in de havens, waar Hr. Ms. oorlogsschepen
tijdelijk vertoeven. Van regeeringswege was daarvoor
ook reeds.eenigszins gezorgd. Uit alle havens wordt
ons bericht, dat de ontvangst der couranten geregeld wekelijks plaats vindt.
Telkens meer Nederlandsche kolonies worden
door ons van boeken voorzien. Het laatst betrof
het de Hollandsche Club te Johannesburg, die nu
evenals de Nederlandsche Vereeniging te Pretoria,
twee vereenigingen te Londen, een te Parijs en
de kolonie te Teheran een flinke boekerij bezit.
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Het is een verblijdend teeken, dat de samenwerking van alle vereenigingen, die voor ZuidAfrika werken, op ons terrein volkomen is, zoodat
alleen wit de boekenzendingen namens die alien
bezorgen. Met de volgende vereenigingen staat
de Boeken-Commissie in de meest vriendschappelijke betrekking : »de Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging«, »het Christelijk Nationaal Boerencomitë«, »de Nederlandsche Maatschappij tot
Handhaving van Stamverwante belangen in ZuidAfrika«, de iZuid-Afrikaansche Voorschotkas« het
»Herman Coster-fonds«, »Jong Nederland en ZuidAfrika.«
Nog steeds gaan Zuid-Afrikaansche bladen voort
hun lezers op onze Boeken-Commissie opmerk•
zaam te maken. »De Volkstem« doet dat ook
wel door een populair stukje op te nemen, waarvan het slot als volgt luidt : » Dit is natuurlik baje
moeilik om sommer aan iedere aanvrager boeken
te stuur niemand sal dit ook verlang nie —
en daarom raai ons ons lezers aan om die bestelling te laat doen deur 'n onderwijzer van die C. N. 0.«
Vandaar, de laatste weken, de toevloed van aanvragen van C. N. 0.-mannen, die dan tegelijk voor
eigen school vragen. Ook in de Kaap-Kolonie
stijgt de belangstelling voor onzen arbeid zeer snel.
De Boeken-Commissie gaat daar o.a. al de takken
der » Zuid-Afrikaansche Christelijke Vrouwenvereeniging« — de merkwaardige en hoogst nuttige
vereeniging van Hollandsch-Afrikaanschgezinde vrouwen — van boekerijen voorzien.
Kunnen de leden van het A. N. V. ons
niet eens helpen aan goede stichrtelijke lectuur (voorai rechtzinnige) uit de laatste
dertig jaar ? Wij zijn overstelpt met stichtelijke
boeken uit de 17e en I 8e eeuw, vaak onooglijk van
uiterlijk. Men begeert die nergens, doch vraagt
dikwijls om lectuur van dien aard uit den laatsten
tijd. Wie helpt ons ?
Eenigen tijd geleden werd in een onzer groote
bladen, naar aanleiding van 't bezoek van een
Nederlandsch oorlogsschip aan Genua, de opmerking
gemaakt, dat men aldaar zoo weinig van Holland
merkte. Wij stellen er prijs op van onzen kant
te verklaren, dat 't ontbreken eener Nederlandsche boekerij voor onze zeelieden te Genua
slechts te wijten is aan het gemis van een goede
gelegenheid om de boeken te plaatsen. Zoodra die
er komt, volgt de toezending en is er althans iets
van Nederlandsch leven te Genua te bespeuren.
Hoe vaak wordt het stambewustzijn .van andere
volken — en terecht — ons Nederlanders ten
voorbeeld gesteld ! Aangenaam is het dan ook te
lezen, wat een Nederlandsch Consul ons dezer
dagen schreef naar aanleiding van onze boekenen couranten , zendingen : »Het ware te w ens chen,
dat ook van andere landen zulke belangstelling in de natonale scheepvaart en de
menschen, die haar dienen, mocht blijken.«

De laatste kisten die in 1905 verzonden zijn,
waren bestemd voor Groep Suriname te Paramaribo
(66n kist met schoolprijzen) ; 12 Debatsvereenigingen
in de Kaap-Kolonie en den Vrijstaat, en een Transvaalsch onderwijzer, die van hier terugkeerde. Het

totaal voor 1905 bedraagt niet minder dan 141 kisten
Het komend jaarverslag brengt hierover meer bijzonderheden.
Voor 1 9 03 en 1904 waren de getallen 9 7 en
77. — Met moed gaan wij het nieuwe jaar in!
Reeds werd I kist verzonden en wel naar Batavia,
voor Groep Ned. Indie, ten behoeve harer boekerijen
van leesgezelschappen voor minvermogende Europeanen. Meerdere kisten hiervoor zullen volgen.

De _re Secretaris,
Rotterdam, 'Ian. Ws.

Dr. W. VAN EVERDINGEN.

NIEUWE LEDEN.
Groep Nederland.
Begunstigend Lid.
Vereeniging D Het Buitenlande

Amsterdam.

Besc/iermende Leden.
J. N. Voorhoeve, Uitgever, Dunne Bierkade 17,

Den Haag.
W. G. van der Laan, Bloemist, Parkstraat 91,
C. Bol & Zoon, Vleeschhouwerij, Javastraat,
Maitland van der Laan, Kneuterdijk 7,
Lensvelt Nicola, Kon. Brood- en Beschuitfabriek
Veenestraat
B. T. van Rijswijk & Zoon, Rijtuigfabriek,
Wagenstraat 20,
P. Caron, Directeur Z.-H. Koffiehuis, Groenm.
A. A. Knuijver & Zonen, Ned. fabriek van militair- en burgerborduursel en passementwerk,
machinale galonweverij, Ged. Raamstr i 1,
Firma van Bergen Henegouwen, Brood- en
Beschuitbakkerij, Wagenstraat 137,
J. L. Kroes, fabriek Huish. Artikelen, Spui 231,
Ter Marsch & Co , fabriek van verduurzaamde
Rotterdam.
levensmiddelen, Victoriastraat 3,
Toh. Schulte, Stoombroodbakkerij »Het Anker«
Delistraat 52,
T. A. Bakker, Specialiteit in marmeren en
granietwerk, Glashaven 34,
J. A. Cleton & Zoon, Kunst-, Huis- en
Sieraadschilder, Glashaven i 5,
Willem Anton Keeman, v. d. Takstraat 24,
Visser & Van der Hell, Lood- en Zinkverwerker, Leliestraat 7,
Firma Wolterbeek & Van Dorp, Architecten,
timmerlieden en metselaars, Boomgaardstr., 100/2
Mev. Anna Lambrechts-Vos, Komponiste,
Provenierssingel 12,
D. A. Bijdendijk, Makelaar, Wijnstraat so,
Delft.
C. Spoor, Bouwkundige, Buiten Watersloot 19,
C. Pohlmann, Mr. Stukadoor, Voorstraat 91-80,
J. A. v. Eijk, Lid. v. d. Gem.raad, Ou,, de De,lft 111397,,
Mr. W. v, Everdingen,
Charles Abraas, fotograaf,
D 145,
"
J. v. Waalwijk v. Doorn, Cafe Central, Voorstr. 216, Dordrecht.
W. A. S. Ponsen, D Hotel Ponsen“
Allen opg. door den heer Jac. Post.
Alkmaar.
Sicco R. Smit, Langestraat 65,
Opg. door den heer Dr. J. W. Wicherink,

Gewone Leden.
S. T. G. Wulff, Drogist, Westnieuwland 22,
J. A. van der Bie, Wester Koffiehuis, Nieuwe
Binnenweg 502,
Meijer & Hopman, Fotografen, N. Binnenw. 297,
Dr. W. Mees, Mathenesserlaan 125,

Rotterdam.

NEERLANDIA.
Jac. van Gils, Bouwmeester, Mathenesserlaan 304, Rotterdam.
A
J. P. Nije, Westzeedijk 44,
A
C. A. van Spronsen. Boekhandel, Westzeedijk 17,
L Kool, Kruidenier, Katendrechtsche laan 28,
A
G. Maaskant, Boekhandel, Rechthuislaan 20,
C. A. P. Struijk, Kleermaker, Boschje 18,
A
L. J. v. d. Winkel, Fotograaf, Westzeedijk,
D
Dr. K. Sneijders de Vogel, v. d. Sluisstraat 85,
A. H. G. Rademaker, Agent Rijksverzeker.b.,
D
jericholaan 82,
A
M. L Henriquez de Castro, Notaris, Oostzeed. i8,
J. v. d. Kamp Jr., Vleeschh. en Spekslager, » 63,
A
L. Delhaas, Mr. Kleermaker, Tulpstraat 1,
H. L. J. Kolff van Oosterwijk, Magazijn van
Huishoudelijke artikelen, v. d. Takstr. 19,
G. D. Labots, Inrichting voor glasversiering,
*
N. Haven 53,
D
G. C. van Dorp, v. d. Sluisstraat 3,
C. L. Kellenbach Jr., Boekhouder, Burg. HoffA
manplein 33,
Den Haag.
Dr. D. H. V. d. Goot, Laan v Meerdervoort 82,
Gebr. de Mol.Vleeschhouwerij,3eWagenstr.i73a,
A
G. W. Zandvoort, 's-Gravenh. Vleesch Mij.,
»
javastraat I5,
C L. van der Donk, Meubelfabriek en behangerij, Wagenstraat 41-- 43,
Mr. A. M. M. Montijn, Wagenstraat ISa,
Mr. C. Hombroek, Adv. en proc., Bierkade 55,
H. Heijnen, Magazijn van verlichtings- en verwariningsartikelen, Spui 109,
A. Kiek, hotel »Kick«, Wagenplein
Firma J. Th. Perquin & Zoon, Groothandel in
Brandstoffen, Groenewegje,
A. G. Geerts, Ned. Wapenmagazijn, Spui 12,
I. van Emde, Handelaar in Oudheden, » 1 I I,
Mej. Eva van Dantzig, Spraak- en Muziek»
leerares, Stationsweg 36,
1)elft.
Kees v d. Lely, Kleermaker, Oude Delft,
C. F. W. Koekebacker in Kunst- en fotoartikelen, Koornmarkt 89,
H. P. Bok, Notaris, Koornmarkt 71,
D. P. van Batenburg, arts, Oude Delft 58,
J. H. Waszink, arts, Koornmarkt 48,
Firma A. van Hattem jr., Decorateur, Beliangerij, Stoffeerderij, Oude Delft,
job. Kethel, Muziekleeraar, Oude Delft 143,
J, den Hengst, Kleermaker, Koornmarkt 66,
F. GrHfe, Hof. Foto- en Chem. graaf, Bocken Steendrukkerij, Oude Delft 173,
S. Garnade, Boekhandelaar, Markt 18,
G. M. v. d. Seyp Hz,, Hotel Gentral, Wijnh. 7,
Van Es & Judels, Handelaar in Gasartikelen,
Nieuwstraat 14,
C. J. van Berckel, Directeur v d. Brouwerij
de gekroonde P., Voorstraat
Dr. H. M. van Nes, Directeur eerier Zendings
1 lillegersberg.
school, Bergweg 2,
Schiedam.
Jan Teteris, Bouwkundige, Broersvest 27,
W. R. Stempels, Huis- en Sieraadschilder,
I )ordrecht.
Voorstraat 84,
Firma D. Kooijman, Handel in 13randstoffen,
Dordrecht.
Voorstraat 39,
Winkel ; 0 de Wiljes, Koffie- en Theehandel,
A
- Voorstraat 34,
Allen opgegeven door den beer Jac. Post.
Meppel.
M. SchOnfeld, Leeraar R. H. B. S.,
Den Haag.
K. II. H. van Bennekom, Buitenhof 24,
A
W A. Baron van Asbeck, Laan Copes 98,
P. J. Kooreman, Oud-Resident, Adelheidstr. io.
A
Opg door den beer H. Bosboom,
P. Goedhart, Leeraar M. 0., v. BlankenburgA
straat 83,
A
Opg. door den beer Dr. H. C. Los,
A
W. van Eck, Columbusstraat 106,
»
Opg. door den heer H. N. Biezeveld,
Amsterdam.
M. Hofland, Overtoom 80 boven,
»
K. C. W. Venema, 106 P. C. Hooftstraat,
Opg. door den beer D. Krabman, Londen.
»
J. Petri, 285 Ileerengracht,
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Amsterdam.
Opg. door den heer J. Mart. Miller,
R. van Ameyden van Duym, Luit. t./zee 2e
Nieuwediep.
kl. alb Hr. Ms. „Piet Hein",
Dordrecht.
A. van Hattem GAz. Singel 155,
Gouda.
Ds. H. van Assendelft, Kattensingel 115,
D
A. G. Bosman, Ingenieur, Kennemerstrw. E. 35,
Alkmaar.
C. L. Molenaar, Apotheker, Langestraat I,
»
Op. door den heer A. G Bosman,
Dr. M. N. J. Moltzer*, Conrector Gymnasium,
»
Wilhelminalaan,
»
Mr. W. C. Bosman*, Adv. en proc. Ritsevoort 15,
A
*Opg. door den heer S M. S. Modderman,
A
C. Bosman, Kennemerstraatweg 13,
Mej. Marie A. E de Wit, Onderwijzeres,
Fnidsen,
C. Janssen Rz., Procuratiehouder Noord-Holl.
I
Landbouwcrediet, Voordam 10.
J. W. Wicherink Sr Rentenier, VerdronkenI
Oord 45,
Mr. A. P. H. de Lange, Adv. en Notaris,
A
Langestraat 66,
P. II. Krekelberg, Hoofd R K. Jongensschool,
A
St. Annastraat 26,
A
Dr. G. Blokhuis, rector Gymnasium, Emmastr ,
E. M. van Soest, Leeraar Ned. Taal R.H.B.S.
A
Nieuwe Sloot 47,
Mr. T. H. G, v. d. Hoeven, Adv en proc.
A
Langestraat 68,
A
W. F. Stoel, Industrieel, Breikade io,
A
H. Baron, inspecteur Holl Spoor, Langestr. 32,
A
U J. F. Wanna, Apotheker, Ritsevoort 3.
P. H. V. Bongarts, Ingenieur, Holl. Spoor,
a
Ritsevoort 41,
a
Mej. C. Kruyt, Onderwijzeres, Fnidsen,
A
»
Nieuwpoortsl.
Mej. A. C Keg,
A
A. C de Regt, Rem Predikant, Emmastraat,
A
Allen opg. door den heer Dr J. W. Wicherink,
Rotterdam.
Mevr. A. van Stolk Gz , Schie 19,
A
Opg. door den heer G. v. Stolk,
Zeist.
J. H Lorey,
Mr. C M. 's Jacob, Sub. Off, v Justitie, Wijk
Almelo.
I No. 103a,
Opg. door Mej. E. Baelde, Rotterdam.
Utrecht.
C. H 0. M. van Winning,
Leiden.
Mej. L. v. d. Hoek*, Zoeterwoudsche Singel i8,
A
De Haen*, litt. Stud. Rapenburg 103,
A
*Opg door den heer R E. Kielstra,
»
C. de Leeuw, Jan van Goijenkade 21,
A
A. v. Vliet, med. Stud., Lange brug 20a,
Opg. door den heer F. W. A. J v. Peski, Rotterdam.
y,
Mej. J. van Wijk, Witte Singel 80.
a
Opg. door den heer W. Draayer,
Groningen.
Mej. H. J. Halbertsma, Bruine Ruiterstraat 2,
»
Opg door den heer A Greebe,
A
V. Mesdagstraat 330,
P. J. G. Adriani, H. IN
Zaandam.
A. II. Verkade, Westzijde 91,
D
J . A. E. Verkade, Ooievaarstraat.
Ds. R. J van der Meulen, Herv. pred. Welsum bij 01st.
Opg, door den heer H. Leemhort, Leiden.
Wageni ngen.
Mej. W. Bergacker,
Opg. door den heer J Moorrees, Nijmegen.
Nijmegen.
Dr. S. Oudschans, Groesheeksche weg 171,
Ernest H. E. Oudschans, Tandarts, Ged. Oude .
Haarlem.
Gracht 97,
Londen.
Opg. door den heer F. Oudschans Dentz.
Rijswijk.
J . van Zwieten, Geestbruglaan,
»
()pg. door den hem Vorsterman van Oyen,
Buitengewoon Lid.
A. Mom, Koek- en Banketbakker Voorstr. 49,

Dordrecht.

Groep Belgie.
Minder dan 5 Frank.
1)r. Louis Jacobs, Nieuwerkerken,
J. Schellens r.,* Kanselier Holl. Consulaat,
Keizerstraat 16,
Herman Veron,* Kashouder, Provinciestr. Z.,
Ch. Gommers,* Scheepsmakelaar, Lange Bisschopstr. 64,

Aalst.
Antwerpen.

»
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Aug. Van Spilbeeck,* Advokaat, Minderbroedersrui 13, Antwerpen.
Alf. Hendrix,* Scheldestr. 42,
*Opgegeven door den heer A. De Vos.
J. Franck,* Advokaat, Klapdorp,
Baggelaar,* Melkmarkt,
Leo. J. Verkein,* Lge Scholierstr. 77,
Em. Ghijsebrechts,* Gemeente-secretaris, Schilde,
Faes,* Beddenstr. 25,
Somers,* Halfmaanstr. 25
*Opgegeven door den heer Leo Bouchery.
Fr. Mermans,* Onderwijzer, Korte Klarastr. 5",
Const. Bloquaux,* Van Schoonbekestr. 19,
F. Van Straten,* Olijftakstr. 28,
Aug. Van Nijlen,* Kipdorpvest 34,
L. Driessen,* St. Mattheusstr. 21, Borgerhout,
John Van Regemortel,* Kattenbergst. 62, »
Louis Van Regemortel,* Kattenbergst. 62, ».
J. Janssens, Falconplein 19,
Frans Diekens,* Willemsstr. 3,
E. Poffe,* Coburgstr. 24,
E. Rosseels,* Bakkerstr. 50, Borgerhout,
Mej. Rosseels,* Schuttershofstr 25,
K. Stessens,* Vekestr. 43,
A. Hopf,* Bediende, Antw. Str. 78, Hoboken,
R. Van Meerbeeck,* Brouwer, Abdijstr. 36
*Opgegeven door den heer Aug. Bossaerts.
Hendrik Kuylen,* Onderwijzer Lozanestr. 187,
Lodew. Severin,* aggregaat-leeraar, Zeilstr. 41,
jet'. Thijs,* Wolfstr. 17,
ft
Em. Schiltz,* Advokaat, Prinsenstr.,
*Opgegeven door den heer Ed. Schiltz.
Em. Uyterhoeven, Lange Pothoekstr. 41,
Opgegeven door den beer L. Baekelmans.
Em. Crutzen, Groenstraat 52,
Opgegeven door den beer A. Hegmans.

(Wordt vervolgd.)

Groep Ned. Indie.
J. de Bruyn MGzn. Notaris

Batavia.
A. Th. Kiichlin adm. koffieond. „13antoor"
Malang.
A. Scheltema, gew. secretaris,
Cheribon.
E. Tanzer, koopman,
Th. N. Crousaz, Predikant,
T. K. J. Heringa, adm. s. f. „Sindanglaoet"
»
S. F. van Julsingha, Fabricatiechef
J. H. H. Knappert, Adm. Spiritusfabriek „Paboearan",
A. 3. A. van Ysselsteyn, beambte Spiritusfabriek „Paboearan",
Bonthain
A. van der Linden, Hulpprediker,
W. J. Th. Tangkau, Dokter-djawa,
Soerabaja.
H. Cleyndert,
De Vries van Doesburgh, beam. N. P. M.
Padang.
»
Factorij N H .I-1.
Van Marmelstein
Gebr. Veth
Dorfmeyer
J. Boele, beam. Fa. van Houten Steffan,
Padang.
Mr. E. Grivel, Buitengewoon subs. griffier b/d.
landraad,
Berlijn, Gezagvoerder Gouv. marine,
M. G. Hoekstra, Directeur K. W. S.,
Batavia.
G. W. Horn , beam. Hoofdbureau Pandhuisd.,
»
A. A. Haar,
D. van Geuns, Onderwijzer,
Menado.
F. K. Cock,
F. B. Sanders,
C. v. d. Roest, Drukker,
C. de Quant, Onderwijzeres,
0. Pirsch, Koopman,
L. A. C Alers, Off. van gezondheid,
A. Otto,
K. A. van Zanten, Boormeester,
Mr. C. de Roon Swaan, Pres. Landraad,
F. J. A. Keuchenius, Landmeter Kadaster,
E. Goedbloed.
R. C. van Essen, Koopman,
J. Stormer, Gep. Ass. Resident,
K. Jansma, Onder-luitenant,
7)
S. J. M. van Geuns, Resident,

J. J. van Doesburg, iste Stuurman, Goa, . Marine,
Dr. G. M. Brouwer, Off van Gezondheid,
Pangkadjene.
J. P. Goldenberg, Adm. Kina-onderneming,
»Margawindoe«, Soemedang.
W. J. de Voogd, Chef Prob. Stoomtram Mij., Probolingo.
W. Atnbrosius, Agent der s ff. »Gending en
„Mayon''
J. F. Miolee, beambte fa Larsen en Co.
Padang.
Dr. Hagen,
D. Koomans, Onderwijzer,
Hoocke, Koopman,
Mr. Willinck,
Landraad,
Meyer, Griffier,
Van Laaren,
Malang.
Th. Sorgdrager, Onderwijzer,
H. H. zur Kleinsmiede, Onderwijzer,
Jhr. J. W. van den Bosch.
P. W. vau Exter Jr.
J. Vorkink,

Groep Ned. Antillen.
Gewoneleden:
P. de Joncheere, Inspecteur der registratie,
H. Michelsen, Waarn. Hoofd Hendrikschool,
F. C. N. Soublette, Fotograaf,
M. de Castro, Koopman,
Henry D. Henriquez, Handelsreiziger,
S. Senior, Consul van Belgie en San Domingo,
Allen opg. door Luit. J, A. Snijders Jr.,
E. Wolfschon, Mr. Kleermaker, Garnizoen,
Opg. door den heer H. Mannel,
G. .v. d. Horst, sergeant der Infanterie,
Opg. door den heer H. C. Veenendaal,
Emiliano de Cuba, Koopman,
Opg. door Luit. J. A. Snijders Jr.
C. P. Amelnuxer, Onderwijzer Openb. School
Opg. door den heer Dr. Belle,
Corn. C. Craane, * Koopman,
Salomon Vos,* Marechaussee 2e kl.,
Opg. door den heer C. J. Krijt,
J. A. Lampe, Onderwijzer Openb, school,
Opg door Mevr J. van Grol,

Willemstad.

Aruba.
Bonaire.

St. Eustatius.
7)

Buitenland.
Beschermende Leden.
Mr. L Heyneker, 144o AdKansas City, Missouri V. S.
miral Boulevard,
Mevr. J. P. E. Heyneker geb.
Klautz,
Mej. C. Ileyneker,
Opg. door den heer Mr. H. Laman Frip.

Gewone Leden.
Rome.
W. van Heteren, Collegio Greco, via Babuino 149,
Opg. door den beer L. J. Lefebre,
II. S. J. Maas, Consul Generaal der Nederlanden, 12 Blomfieldstreet, Finsbury, Circus
Londen E. C.
House,
Dr. S. Baart de la Faille, Predikant der Ned.
Herv. Gem., 44 St. John's Park, Blackheats,
Netherlands Choral and Dramatic. Club, Bell.
E.
D
Lane Spitatfields,
Opg. door den beer Fred. Oudschans Dentz,
Christelijke Nederlandsche Zeemansbond, p/a.
K. Ratsma, Zendeling-Secretaris, 30 Grosvenor Road,
L. A. J. Groote,* 4 Oppidans Road, Primrose
N.W.
Hill,
Poolings
W. L. A. van Oosterwijk Bruyn*,
Xent. Engeland
Edenbridge,
*Opg. door den heer D. Krabman, Londen.
Hoboken N.Y.
Emil Firgrath, Riverstreet 32,
Opg. door den heer G. J. Logman.
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Verschijnt Maandelijks.

Handel met Zuid-Afrika.
– eerlandia heeft er onlangs de aandacht op gevestigd, hoeveel voordeel andere landen in de
scheepvaart op Zuid-Afrika zien. Nu iets van
den handel op Zuid-Afrika. Weer is het een bericht
over wat Zweden doet en gaat doen.
De Zweedsche landbouw-consulent te Weenen
heeft Zuid-Afrika doorreisd om te onderzoeken,
welke uitzichten er zijn voor den uitvoer van Zweedsche landbouwvoortbrengselen. De uitkomst van
zijn reis is, dat hij ten sterkste zijn landgenooten
aanspoort, den uitvoer van die waren naar ZuidAfrika ter hand te nemen en er een maandelijkschen stoomvaartdienst voor in 1e stellen. Er is
daar, getuigt hij, vooral een goede markt voor
boter, kaas, eieren, melk, papier, landbouw- en
zuivelmachines.
Reeds houdt zich — zoo eindigt het bericht —
een Zweedsch handelsman uit Kaapstad te Stockholm op om te zien, een Zweedsch—Zuid-Afrikaansche uitvoer-maatschappij op te richten.
Boter, kaas, eieren, melk — daar is dus nog
een goede markt voor, en kan ons land dat niet
even goed leveren als Zweden ? Misschien papier
minder goed, althans misschien niet zoo goedkoop
als Zweden. Maar het andere ?
Het is waar, de Nederlandsche boter, die in
Transvaal vroeger een goeden naam had en veel
verkocht werd, is voor een goed deel door andere,
vooral Australische, boter verdrongen. De klad is
weer in dat Nederlandsche produkt gekomen. Er
is als gewoonlijk grof in geknoeid, en nu vertrouwt men de Hollandsche waar niet meer. Hollandsche kaas gaat er nog goed in, maar het is ook
al niet de beste soort die men er meestal krijgt.
Waar blijven de strenge wetten, die deze aartsknoeiers, bedervers van den goeden Nederlandschen
naam op de wereldmarkt, achterhaalt en aan hun
min bedrijf een einde maakt !
Neerlandia is geen blad voor den handel, maar ook
op dit gebied tracht het den geest van ons yolk
te helpen aanwakkeren door het te wijzen op wat
andere volken doen. Er was een tijd, dat wij voorgingen. Volgen wij zelfs niet meer ?

\

Voor Belgie Postabonnement.

Officieel Nederland en Nederlandsche
studeerenden in Rome.
aar nu loopt 't toch de spiegaten uit. 'k Heb
me heel lang stil gehouden en alleen in
particuliere gesprekken geklaagd over de
behandeling, die onze nationaliteit in den vreemde,
hier niet 't minst, van den kant van haar eigen
officieele vertegenwoordigers wedervaart. Nu echter
wil ik ook in 't openbaar mijn gal eens luchten.
Tot op dit oogenblik heb ik in m'n hoedanigheid
van classicus, die in Italie eenige studie wil maken
van archeologie en kunst, steeds, waar ik officieele
voorspraak noodig had, me gewend tot de Nederlandsche autoriteiten. Niet omdat dit voor mij de
gemakkelijkste weg was om deel te krijgen aan de
voorrechten, die Italie studeerenden biedt. Neen, de
bestuurders van het Duitsche Archaeologische Instituut op het Kapitool ontvangen ons, Nederlanders,
professoren en doctoren in aan archaeologie verwante vakken, met open armen. Nauwelijks had ik
m'n kaartje en dissertatie den „Sekretaris" gepresenteerd, of z'n eerste vraag was : „Heeft u permissie voor de musea ?" En ik — och, je doet
veel voor de eer van je land en altijd vecht ik
zooveel ik kan tegen annexatie, al is 't maar op
studiegebied — ik zei, dat ik die al had. Maar ik
kleurde, want 't was maar een halve waarheid. Die
vriendelijke Duitscher hoefde echter niet te weten
hoeveel moeite het mij gekost had langs den officieelen weg van mijn landgenooten een los te krijgen
van al de gratis-genietingen, die nu zoo gul en
onmiddellijk mij werden aangeboden als het rechtmatig deel van ieder, die in Rome komt studeeren.
Dit klinkt als een aanklacht, dus ben ik uitleg
verschuldigd.
De zaak met die „vrijkaart voor de Staatsmusea"
die ik ten slotte machtig geworden ben, staat zoo :
De Italiaansche staat heft steeds, behalve op
Zondag, van ieder bezoeker van zijn musea een
lire entrée. Er zijn echter doorloopende vrijkaarten
te krijgen o. a. voor kunstenaars en studeerenden,
die eenigen academischen graad hebben behaald.
Let wel voor alle studeerenden 1 Aan ieder museum
staan de bepalingen aangeplakt, Baedeker maakt

m
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er melding van en in de „N. R. Ct " heeft al vrij
wat jaren geleden de Italiaansche correspondent
ons Nederlanders op deze faciliteit opmerkzaam
gemaakt. Dat had ik in m'n oor geknoopt en
daarom zond ik, toen ik in de vorige lente voor
' t eerst naar Italie wilde gaan, van Nederland uit
een brief naar onzen consul in Rome. Een brief
in ' t Fransch natuurlijk ! In den Staatsalmanak zijn
de Nederlandsche consuls in 't buitenland, aan wie
men in 't Nederlandsch kan schrijven, met een
sterretje gemerkt. En onder de heel weinige gedecoreerde. plaatsen is Rome niet. ' k Schreef dan een
brief in 't Fransch met verzoek werk te maken van
een permesso voor mij. Als bewijsstuk, dat ik „studeerende" was zond ik een exemplaar mee van de
dissertatie, waarop ik gepromoveerd ben tot doctor
in de klassieke letteren. Na eenigen tijd ontving ik
een brief terug, die mij meldde, dat het voor mij
onmogelijk was een permesso te krijgen. Gratistoegang werd alleen gegeven aan kunstenaars, die
bewijzen bijbrachten van hun bekwaamheid. De
heeren hadden me den tekst opgegeven van de
eerste categorie der gerechtigden ; de vele volgende
hadden ze blijkbaar over ' t hoofd gezien !
In Nederland wist men gelukkig beter hoe 't
met de zaak stond dan op 't consulaat te Rome.
Men verzekerde mij, dat ik door bemiddeling van
het gezantschap ongetwijfeld de kaart zou kunnen
krijgen. Voor weer schrijven was geen tijd meer.
Venetie, Bologna, Florence kostten me dus ettelijke
lira's aan entrees. In Rome zou het beter gaan....
meende ik. De gezant ontving me vriendelijk. Ik
bood ook hem een exemplaar mijner dissertatie.
Hij zou voor ine doen, wat hij kon. Maar.... den
volgenden dag zond hij mij door zijn secretaris een
schrijven, . dat hij niets voor me doen kon zonder
aanbeveling van de universiteit waar ik gestudeerd
had. M i n dissertatie, m'n doctorstitel, ze golden
dus voor niets. En de Duitscher dan, die me,
zonder iets meer, op staanden voet alles geven
wou ? Maar in ieder geval, de aanbeveling — in
't Nederlandsch, maar met een geweldig zegel —
kwam en juist twee maanden na mijn eerste aanvraag had ik werkelijk mijn permesso. Op dat
oogenblik had ik 't niet hard noodig, want ik was
in Pompei en op een heel gewoon briefje van den
Duitschen geleerde Man had ik onmiddellijk een
vrij toegangsbewijs gekregen voor Napels en Pompei.
Nu m ' n tweede ondervinding. Er is in Rome een
zeer goed ingerichte Italiaansche bibliotheek. Om
daaruit boeken te molten leenen, heeft men een
aanbeveling noodig. De Duitsche archaeologen
hadden mij geraden maar weer tot hun secretaris
te gaan, die gaf dan een briefje en alles was klaar.
Maar verstokt als ik was, wilde ik nu ten einde
toe „onze" officieele hulp inroepen. En daarom
schreef ik aan onzen consul : „Hochgeehrter Herr"
enz. — Ja, in Rome spreekt en schrijft men Duitsch, als
men zich in verbinding stelt met den Nederlandschen consul. In Rome immers is men niet in
Venetie, Turijn, Florence of Livorno, waar men
Fransch dient te gebruiken. Ik schreef dus een
vriendelijk verzoek mij een aanbeveling te willen

zenden voor den directeur der bibliotheek. Antwoord echter kreeg ik niet. Een week heb ik gewacht en toen ben ik.... balsturig geworden en heb
ik me tot de voorkomende Duitschers gewend ?
Nog niet. Overgehaald door een landgenoot heb
ik 't nog weer eens geprobeerd en ik heb de woning
opgezocht van den Nederlandschen consul te Rome,
met wien men ten minste Duitsch kan spreken,
wat voor een Nederlander gewoonlijk gemakkelijker is
dan Fransch. En daar vernam ik, dat ik aan de
Bibliotheek een gedrukt papier had moeten halen.
Dit zou de consul dan onmiddellijk geteekend
hebben. ' t Schijnt een gaping in m'n bevattelijkheid geweest te zijn, dat die wetenschap me niet
met de Romeinsche lucht is aangewaaid. De consul
kon me op 't oogenblik niet te woord staan, maar
ik moest om drie uur maar eens terugkomen om
te hooren, misschien kon ik dan wel een afgedragen jas krijgen — pardon ! ik bedoel misschien
had dan wel de consul een minuutje voor mij.
En werkelijk heb ik om drie uur een minuutje,
een heel klein minuutje, gehoor en de naamteekening
gekregen. maar een enkel woordje van verontschuldiging over de week van niet antwoorden, dat
kon er niet op overschieten.
Bij 't heengaan en bij 't teruggaan passeerde ik
telkens 't Kapitool, waar bovenop dat vrijgevig
Duitsche Instituut staat ! Dat Duitsche Instituut,
dat zonder eenige pourparlers mij zijn bibliotheek,
de beste archaeologische ter wereld, opende ; zonder
aanbevelingen van faculteiten — in onverstaanbaar
Hollandsch, maar met geweldige zegels — mij
vrijheid gaf zooveel boeken te leenen, als ik maar
wil. Dat Duitsche Instituut, waar de geleerden zich
verbroederen met iederen Nederlander, die ze
aantreffen. Dat Duitsche Instituut, dat me zelfs een
kamer geven zou, als ik 't verlangde en niet liever
in Italiaansche omgeving verkeerde !
Een aardige Italiaansche geleerde vroeg me nog
maar een paar dagen geleden waarom ik toch zoo
bloosde, toen een van haar landgenooten met warme
woorden de grootheid van Nederland schetste, van
dat land, waar 't yolk woont, dat eeuwen lang reeds
en nog altijd dag aan dag den strijd voert tegen
den felsten vijand, den meest trouwelooze, het water.
't Land, waar Israels zoo fijn de grootheid van het
visschersleven uitbeeldt. 't Land, waar geen armen,
waar geen ellendigen zijn, die slapen, 's nachts, op
marmeren kerktrappen 1 Un popolo grandioso,
maestoso ! — Want we zijn getapt in den vreemde.
Heusch ! 'k Heb ' t overal gemerkt, overal, maar
vooral toch bier in Italie. De zeer verdienstelijke
Nederlandsche consul te Venetie, een van de fijnste
Italianen, die ik tot nog toe ontmoet heb, betuigde
met gevoelde teleurstelling, dat hij 't Nederlandsch
niet spreken kon, dat hij 't alleen maar las !
Altijd weer moet men hier vertellen van Nederland, van al dat water, van schaatsenrijden, van
de goedkoope lucifers, van 't goedkoope gas, 't zout
dat men bijna cadeau krijgt en dan vooral van
onze jonge Koningin. „Dunque sono loro molto
fortunati in Olanda !' ' (Dan zijn de Hollanders in
Holland toch echt gelukkig !), — In Olanda si,
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a Roma no I — 'Fen minste als studeerende niet.
Ik voor mij verklaar, dat er heel wat gebeuren
moet vOOr ik me weer met een aanvraag wend tot
dat officieele „Vaderland" in Rome, dat me nu al
twee en een halve maand in m ' n studie heeft belemmerd. 1k geef me over — op genade — aan
't wetenschappelijk Duitschland in Rome, dat ons,
vreemden in nationaliteit, maar verwanten in levensrichting, zoo gastvrij inhaalt en.... zoo coulant helpt.

Rome, 30 'an.

Amsterdam.
Art. 25 van het Groepsreglement worde aldus gewijzigd :
Aan de Afdeelingen wordt ter bestrijding harer uitgaven twee
v1filen van de bijdragen der leden toegekend.,
' Eenige Afdeelingen moeten haar voorstellen nog
inzenden. Deze kunnen dus eerst in het Maartnummer worden bekend gemaakt, De Afdeelingsbesturen krijgen er vroeger kennis van.

VII.

(Alg. H.bl.)
VIII.

Nederland.
Algemeene Vergadering van Groep Nederland.
De 5aarvergadering zal plaats hebben op Zaterdag 24 Maart des voormiddags te elf uur in
Hotel Ponsen over het Station te Dordrecht.
Dagorde.
I. Opening der Verg. door den Voorzitter.
II. Jaarverslag over 1905 door den Secretaris.
III. Rekening en verantwoording over 1905
en Begrooting voor 1906 door den Penningmeester.
IV. Verkiezing van 2 vertegenwoordigers van
Groep Nederland in het Hoofdbestuur.
Voorgesteld worden de volgende dubbeltallen:
I. Prof. Mr. W. van der Vlugt, Leiden. (Aftr.)
Kol. J. B. Verhey, Rotterdam.
2. Jhr. Mr. 0. van Nispen tot Sevenaer, Nijmegen. (Aftr.)
Mej. E. Baelde, Rotterdam.
V. Verkiezing van 5 leden voor ' t Groepsbestuur.
Voorgesteld worden de volgende dubbeltallen :
I. Mej. E. Baelde, Rotterdam. (Aftr.)
Jonkvr. Joh. Schuurbecque Boeije, Breda.
2. Dr. J. Aleida Nijland, Amsterdam. (Aftr.)
Mej. Dr. C. C. van de Graft, Utrecht.
3. Dr. J. B. Schepers, Haarlem. (Aftr.)
Dr. M. Greshoff, Haarlem.
4. Dr. P. V. Sormani, Nijmegen. (Aftr.)
Mr. K. M. Phaff, Dordrecht.
In de plaats van den heer Lait. D. A. Eekhout, die verzocht niet meer in aanmerking te
komen :
5. Mr. A. H. Brandt, Velp.
Mr. A. B. Cohen Stuart, Leiden.
VI. Voorstellen der Afdeelingen.

Utrecht.
Het Bestuur neme maatregelen om te bewerken, dat bij
onderwijzersexamens gelet zal worden op een beschaafde
uitspraak van het Nederlandsch, mits een uniforme uitspraak
blijve uitgesloten.

Studenten-afd. Leiden.
Leden van eenige Afd. of Groep van het A.N.V. hebben op
alle bijeenkomsten van andere Afd. of Groepen toegang, doch
geen stemrecht.
Deze bepaling worde verplicht gesteld in de Afd.- en Groepsreglementen.
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Liederavonden voor het y olk door de Afdeelingen van 't A.N.V.
De houding der Groep Nederland in zake
eene Belgisch-Nederlandsche overeenkomst
(zaak-Baie.)

Na de rust.
XI. Voordracht, zoo mogelijk, over een in het
Maartnummer aan te kondigen onderwerp.
De Vergadering wordt half 4 gesloten.
Bij genoegzame deelneming gemeenschappelijke

maaltijd.
Opgaven hiervoor worden tijdig ingewacht bij

den Secretaris van Groep Nederland.
C. VAN SON.

tg
Verbetering van den Volkszang.
Voor de afdeeling Rotterdam van het Nederlandsch Onderwijzersgenootschap heeft de heer J.
S. M. Havermans het vraagpunt behandeld : Wat
kan er gedaan worden tot verbetering van den
volkszang ?
Om tot beantwoording dezer vraag te komen
ging de spreker in de eerste plaats na, op welken
hoogen trap de volkszang vroeger gestaan heeft en
tot welk een laag peil hij is gedaald ; vervolgens,
welke oorzaken tot dat verval geleid hebben, om
daarna te zien, wat er reeds gedaan is, om verbetering in den toestand te brengen, om ten slotte
te komen, tot hetgeen er gedaan moet worden, om
op dien weg voort te gaan en zoo mogelijk ons
volkslied in zijn vroegere oude glorie te herstellen.
In het midden der i 9de eeuw was het vooral
Dr. J. P. Heye, die getracht heeft verbetering te
brengen in den toestand van het volkslied, die ons
yolk verscheidene gedichten heeft geschonken, welke,
door goede componisten getoonzet, zijn blijven
Leven onder onze natie,
In de laatste jaren hebben de oude Nederlandsche
liederen en volkswijzen zich mogen verheugen in
een groote belangstelling.
Een gevolg van deze belangstelling was het
streven, om te trachten die liederen te doen herleven onder het yolk. Verschillende uitgaven zijn
daarvan het gevolg geweest, o. a. het Volksliederenbock van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen en een bundel oude Nederlandsche liederen
van het Algemeen Nederlandsch Verbond.
Hebben deze pogingen vooral tot gevolg gehad
het bijeenbrengen en verspreiden van materiaal,
ook voor de zangkunst is in de laatste jaren veel
gedaan door de uitgave van verschillende liedercantaten en liederbundels voor de scholen, en het
werken van de Vereeniging tot verbetering van den
volkszana te Amsterdam.
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Van het streven van laatstgenoemde vereeniging gaat een groote invloed ten goede uit op
den kinderzang. Doch voor den volkszang moet
meer gedaan worden. Er zijn reeds verschillende
volksliederen die in de school geleerd kunnen
worden. Om den zang ook onder de grooteren te
verbreiden, werd er dezen winter een poging
aangewend door het Algemeen Nederlandsch Verbond in navolging van hetgeen in vorige jaren in
Belgie is gedaan. De heer H. zou al deze afzonderlijke pogingen samengevoegd wenschen tot een
groot en levenskrachtig geheel, waarbij de verschillende deelen elkander wederkeerig steunen.
Er dient nauwkeurig te worden nagegaan, wat er
aan liederen nog onder het yolk leeft, want ook in
ons land zijn stellig liederen van vroeger overgebleven. Dan moeten gepaste volksliederen verspreid
worden en daarvoor is in de eerste plaats noodig
de hulp van de school. Dat op die wijze wat te
bereiken valt, leert de geschiedenis van het oude
Wilhelmus : v6Or 25 jaar was dit lied zoo goed als
onbekend en het is voornamelijk de school, die het
weer gemaakt heeft tot nationaal eigendom.
Het werk van de school . moet aangevuld worden
op de wijze, zooals het A. N. V. dat met zijn oefeningsavonden doet en die beoogt liederen, die niet
voor de school passen, onder de volwassenen te
brengen.
Ook dient men zich te richten tot onze dichters,
om hen te bewegen, zich weer meer een te gevoelen met
hun yolk, opdat zij niet langer bij voorkeur gedichten
maken, die uitsluitend te waardeeren zijn door de meest
ontwikkelden, maar die begrepen en meegevoeld kunnen worden door alien. En dat is niet onmogelijk ! Dan
moeten zij echter niet langer bij uitsluiting de verfijnde
gevoelens van hun dikwijls overgevoelige zielen uiten
in een taal, die slechts door enkelen begrepen wordt,
maar in hun gedichten bezingen algemeen menschelijke gevoelens in een taal; die iedereen begrijpen
kan en die door haar eenvoud vooral niet minder
schoon behoeft te zijn.
En als de dichters voorgaan, dan zullen de componisten van zelf volgen. Want als een lied goed
gecomponeerd is, dan is het geheel in overeenstemming met het karakter van den tekst en waar
de tekst door eenvoud en waarheid het hart van
het yolk weet te treffen, zal dit zeker ook het geval
zijn met de melodie, die daarbij juist past.
t3g
Liederavonden voor het Volk.
De Haagsche afdeeling van het Algemeen Nederlandsch Verbond heeft zich met de Vereeniging
ons Huis verstaan om in de tuinzaal Liederavonden
te doen plaats hebben.
Over den eersten avond gaf het blaadje » Ons
Huis « aldus verslag :
Tegen half negen verzamelden zich daar een
goede honderd mannen en vrouwen, grootendeels
trouwe bezoekers van »Ons Huis«, maar ook
anderen, want iedereen had toegang, die er 21/2
cent voor over had. Daarvoor kreeg hij of zij dan

een programma, waarop de woorden van twee
liederen waren gedrukt. Op het podium stonden,
behalve de piano, het zangkoor van » Ons Huis
en de dirigent, de beer Constant van de Wall.
Deze sprak het publiek toe, las het eerste der
liederen, heel langzaam en de maat goed aangevend,
voor en verzocht vervolgens, eens goed te luisteren
naar de melodie, die het koor eenstemmig zou
aanheffen. Aldus gebeurde. i> En nu allemaal !«
riep daarna de heer Van de Wall. Het koor begon
opnieuw en het publiek volgde, eerst wat bedeesd,
maar al spoedig vrijinoediger en bij het derde
couplet reeds met vuur. Een paar malen werd het
lied aldus doorgenomen ; toen nog een paar malen
zonder koor, maar met de piano ; vervolgens de
vrouwen en de mannen alleen ; eindelijk het heele
publiek zOnder koor en zOnder piano. Dat was de
proef op de som en die proef bewees — dat het
liedje er inzat I Op dezelfde manier werd een
tweede lied geleerd ; dat ging alweer wat gemakkelijker dan het eerste. Toen de klok 1 o uur sloeg
en de bijeenkomst werd gesloten, konden de aanwezigen met twee mooie liedjes naar huis gaan.
Dat zij ermede in hun schik waren, werd wel
hierdoor bewezen, dat zij vroolijk een der liederen
zingend de zaal verlieten.
Zoo kunnen in betrekkelijk korten tijd heel wat
liederen in ruimen kring goede bekenden worden.
Laat dus een ieder, die begrijpt, hoe zijn leven
hierdoor kan worden verrijkt, gebruik maken van
de gelegenheid om zich die liederen eigen te
maken. Daarmede zal hij niet alleen zich zelf, maar
ook anderen menig gelukkig oogenblik kunnen
verschaffen. Er is weinig dat den mensch z6o
opheft, z6o veredelt als goede zang, bij goede
woorden. De dichter wist het wel, die zeide :
„Waar menschen zingen hebt gij niets te vreezen,
„Want wie van 't Lied houdt kan geen boosaard
[wezen."

ZUID-NEDERLAND.
In onze Takken.

Aalst. — In de Letterk. Afdeeling behandelde
op knappe wijze Mej. Rosa de Guchtenaere uit Gent
Hegenscheidt's Starkadd, waarvan ze de bronnen
deed kennen, het verloop der handeling schetste,
met veel gevoel de mooiste bladzijden uit voordroeg, om nadien ' over te gaan tot een zeer flinke
ontleding der karakters.
De Heer Brijs besprak den bouw, de natuur
der taal.
De tak hield op 28 Januari zijn jaarlijksche
Algemeene Vergadering. Hier sloot hij zich aan
bij de beweging door den Heer Eug. Baie in
't leven geroepen voor een Hollandsch-Belgisch
Verbond. Werd besloten de andere Takken uit te noodigen tot het inrichten van feesten ten voordeele
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der Vlamingen in het Walenland. Besloten tot het
inrichten van een Dedamatie-klasse voor kinderen
en volwassenen, een Wetenschappelijke Afdeeling. De
Tak zal ook werk maken van leergangen van
Hooger Onderwijs voor het Volk en van Volksvoor drachten met lichtbeelden.
Op i i Februari behaalden voor de leden van
den Tak de H.H. Hullebroeck en De Vos grooten
bijval met hun concert-voordracht : de geschiedenis

van het Vlaamsche Lied.
Gent. — In de Letterkundige Afdeeling trad de
Heer Vermast op met de lezing van een paar
novellen. 0 ver de eene zegt het Volksbelang :
„Onder de Musschen is een van de liefste, meest
oorspronkelijke, schilderachtigste, pittigste stukjes,
die onze letterkunde telt." Van Waarom Tante
Kadie niet trouwde : „Ernstig, rakend aan de diepste
vezelen van het menschenhart, verhaalt het van de
oude geschiedenis, die altijd nieuw blijft, en komt
ook heelemaal nieuw voor."
Lier. Op Maandag, 2 9 Jan., heeft de Liersche
Tak zijn leden een gezellig avondfeest aangeboden. De zoo gunstig bekende tooneelkundigen,
Mej. P. en M. H. Dieltjens, uit Turnhout, hebben,
door hun aangrijpend spel en hun sierlijke taal,
ongemeenen bijval geoogst. Het gevolg van dien
kunstavond was dan ook, dat nieuwe leden zich
lieten inschrijven.
Op 9 Jan. werd de letterkundige afdeeling gesticht, die regelmatig om de 14 dagen vergadert.
Op 23 Jan. heeft M. van Erp, leeraar, zijn tooneelspel „Vergiffenis" voorgelezen, met den meesten
bijval. De reeds beloofde voordrachten en besprekingen doer_ ons het beste hopen van den ijver
onzer leden.
Gent. — Op 28 Januari hield de Tak Gent zijn
jl. Algemeene Vergadering. Tot Bestuursleden
werden gekozen : Mej n . C. de Cavel en R. De
Guchtenaere, de H.H. Abeele, R. De Clercq, W.
De Hovre, Lefevre, K. Lybaert, Meert, V. Hauwaert, Van Rijn, Van Renterghem, Vercoullie.
Tot stemgerechtigde afgevaardigden op de Algerneene Vergadering : Mej. De Guchtenaere, De
Cavel, Doorme en Willems, de H.H. De Backer,
De Hovre, Fredericq, Lefevre, Lybaert, Maes, Meert,
Minnaert, Van Hauwaert, Van Rijn en Vercoullie.
Aan de dagorde kwam : Verhooging der minimum-bijdrage. Besloten werd een rondschrijven aan
de leden te sturen om vrijwillig hun bijdragen te
verhoogen tot 5 fr. Betrekkelijk het Wetsvoorstel
Coremans werd beslist tot bedrijvig optreden door
middel van openbare vergaderingen, waarin het
Volk over dat vraagstuk zou voorgelicht worden.
Betrekkelijk de vervlaamsching van de Gentsche
Hoogeschool werd besloten bij de Kamer aan te
dringen, opdat ze spoedig het Wetsvoorstel Daens
c. s. in behandeling zou nemen. Besloten werd opnieuw de quaestie van het uitgeven eener propagandabrochure in 't Bestuur v. d. Tak te berde
te brengen.
Mechelen. — Voor den Mechelschen tak hield
Dr. J. Boonen een zeer berlangrijke lezing over
Prosper Van Langendonck. Hij sprak op diep ge-

voelde wijze zijn bewondering uit over den heraut
der nieuwere richting in de letterkunde, den Vlaamschen J. Perk.
M. De Raedt schilderde ons, op welgedocumenteerde wijze den toestand van Vlaanderen uit het
oogpunt van nijverheid en handel. Hij bewees er
onze inferioriteit en stelde een economisch programma voor voor de Vlaamsche Beweging.
De Mechelsche tak bereidt een declamatie-avond
voor met Hein Harms, en een geschiedkundige
voordracht van Mr. Rijdams over het „Vrijbroeck."
Oudenaarde. — Te Oudenaarde kwam, op het
voorbeeld van Aalst, Lier, Lokeren, Gent, ook een
Letterkundige Afdeeling tot stand en blijkt de bron
te zullen worden van verheugenden bloei voor dezen
Tak. 18 leden woven geregeld de veertiendaagsche vergaderingen bij. De Schrijver van den Tak,
C. Braeckman, behandelde daar Draadlooze telegrafie ; Mej. Tila Berg besprak op kundige wijze
den Duitschen dichter Geibel ; de componist De
Hovre droeg er zijn jongste composities : „De
Vlaamsehe Maageln , Lyrisch tafereel, en „Daar
waren . . . ." voor ; het laatste op woorden van
Mej. Van den Berg. Daaruit blijkt eens tit meer,
welk wakker leven kan gewekt worden in onze
Vlaamsche steden door deze letterkundige afdeelingen. Nog traden hier op de H.H. Callant en
adv. Maur. Thienpont.
Op 28 Januari traden in de Volkszaal van het
Stadhuis voor de leden van den Tak de H.H.
Hullebroeck en De Vos op, met hun voordrachten
over de „Geschiedenis van het Vlaamsche Volkslied."
Charleroy. — De beweging tot aaneensluiting der
Vlamingen in de kom van Charleroy breidde zich
uit en onderafdeelingen werden gesticht te IVIarcinelle, Chatelineau, Mouceau, Marchienne-au-Pont.
La Louviere. — Hier traden voor den pas opgerichten Tak de H.H. Hullebroeck en De Vos
op met hun voordracht over Peter Benoit. Hier
ook wordt een bibliotheek opgericht. Ons Secretariaat houdt zich, evenals voorheen, steeds aanbevolen bij de leden van het Algemeen Nederlandsch
Verbond voor de boeken die ze voor dit goede
doel te missen hebben. Maar, wat zijn die traag
om te komen ! Zijn er dan werkelijk zoo weinigen
onder de 1400 leden van groep B, die hiervoor
wat willen afstaan ?
Dankbaar vermelden we dat de Heer Jan Sebrechts
ons een pakje zond.

ZUID-AFRIKA.
Die Afrikaanse Taalgenootskap.

T

e Pretoria is die Afrikaanse Taalgenootskap tot

stand gekomen. „Afrikaans skrijf, Hollands
leer en albei lees" is zijn spreuk. „Daar bestaat nie die minste plan om Hollands op enige
manier tegen te werk", zeide dr. Hoogenhout, de
bekende Afrikaansche onderwijsman, bij de opening
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van de vergadering, waarop het genootschap werd
opgericht. „Integendeel beskouw ons Hollands als
die moeder van ons eie Afrikaans en die bron van
ons krag." Daarom blijve het Hollandsch op school
onderwezen en op den kansel bewaard. „Maar in
ons omgang wil ons Afrikaans die eer ge wat die
toekom ; ons Bien die onmogelijkheid om ooit als
nasie goed Hollands te skrijwe, omdat ons die taal
nie praat nie."
Hier. verschillen wij met den spreker van meening.
Waarom zouden de Afrikaanders nooit Hollandsch
kunnen leeren schrijven ? Hier te lande spreekt een
groot deel der bevolking ook geen Hollandsch. In
de provincien Friesland, Groningen, Limburg —
om ons bij deze te bepalen — wordt in sommige
streken een taal gesproken, die van het Hollandsch
nauwelijks minder afwijkt, ten deele zelfs meer afwijkt,
dan het Afrikaansch. Maar men verstaat er ook
Hollandsch, spreekt en schrijft het.
De meeste Afrikaanders kunnen niet alleen geen
Hollandsch schrijven, maar velen valt het zelfs
moeilijk het te lezen. Daar komen ze in hun
kranten voor uit. Waaraan ligt het verschil ? In het
onderwijs. Als er op de Afrikaansche scholen deugdelijk onderwijs in het Hollandsch wordt gegeven,
in het vereenvoudigde Hollandsch, met terzijdestelling van lastige schrijfwijze en taalregels, dan
kan 't immers voor den Afrikaander, die zoo'n verwonderlijke gave heeft om talen te leeren — naar
Lord Selborne getuigt — niet moeilijk vallen om
Hollandsch te leeren schrijven.
Hoevelen onder hen spreken en schrijven niet
vlot Engelsch, en zijn krukken in 't Hollandsch !
Dat komt omdat zij goed onderwijs in 't Engelsch
en slecht in 't Hollandsch hebben gehad. En ook,
omdat zij 't de moeite niet waard vinden, zich op
't Hollandsch toe te leggen, het zoo min mogelijk
spreken, 't weinig lezen ; maar Engelsch, daar
oefenen zij zich in, dat spreken zij gaarne, dat
lezen zij met voorliefde.
Wij zijn 't dus niet met de redeneering van
dr. Hoogenhout eens ; maar daarom verblijden
wij ons over zijn verzekering, dat het Afrikaanse
Taalgenootskap in 't Hollandsch de bron van kracht
voor het Afrikaansch blijft zien. Dat geeft ook hoop,
dat de leden van het genootschap geen gehoor
zullen geven aan de opwekking van een der sprekers
op de vergadering, al kozen zij hem later in 't
bestuur, om het Afrikaansch te maker tot een
mengeltaal, gevormd uit alle beschaafde talen die
er in Zuid-Afrika gesproken worden.
Een ander spreker, onze oud landgenoot Visscher
te Bloemfontein, redacteur van de Vriend des Volks,
betuigde zijn instemming met de oprichting van
het genootschap, omdat hij ingezien had, dat alleen
het Afrikaansch, niet het Hollandsch, in Zuid-Afrika
toekomst heeft.
Laat 't zijn, maar voor 't heden en voorloopig
hopen wij voor het Afrikaansch zelf, dat het van
het Hollandsch, de bron van zijn kracht, niet aflaten zal. Het kan er nog niet buiten, zouden wij
meenen.
Dat schijnt ook de meening in de Kaapkolonie te

zijn. Er waren op de vergadering te Pretoria Transvalers en een paar Vrijstaters ; er waren blijken van
instemming van 3 o o Transvalers en i oo Vrijstaters
ingekomen. Maar de Kapenaars, met een enkele
uitzondering, hadden zich , op een afstand gehouden.
Daar vinden de voormannen den tijd voor het loslaten van het Hollandsch, waarop de Afrikaansche
taalbeweglng toch neerkomt, nog niet aangebroken.
Zouden zij niet gelijk hebben ? En is 't niet opmerkelijk, dat men in de kolonie, waar de Engelschen al zoo lang het Hollandsch onderdrukken,
meer dan in de nieuwe kolonien op het oude Hollandsch gesteld blijkt te zijn ?
t.3g
Nederlandsche Kunstenaars naar Zuid-Afrika.
De bladen bevatten onlangs het bericht, dat de
beer en mevrouw Ternooy Ape—Haspels dit jaar
een kunstreis door Zuid-Afrika denken te doen.
Zij zouden in een aantal steden voordrachten
houden en kleine stukken opvoeren.
Dat is een goed plan. Wij hopen, dat zij genoegen van hun reis zullen hebben, en vooral, dat het
Afrikaander publiek door hen een goeden indruk
krijgt van wat onze letterkunde oplevert. Daar is
wel kans op, want de beer en mevrouw Ternooy
Apel zijn beiden tooneelspelers van talent en het
gezelschap, waaraan zij bier verbonden zijn, heeft
door de keuze zijner stukken blijken gegeven van
goeden smaak.
Maar de keuze van wat voor het Afrikaander
publiek deugt zal moeilijk wezen. Wij denken, dat
de beer en mevrouw Ternooy Apel daarbij niet
verzuimen zullen, den raad in te winnen van
menschen, die in Zuid-Afrika thuis zijn. Uit den
aard van de zaak is het grootste deel van het
Afrikaander yolk in letterkundige ontwikkeling nog
niet zoo ver als het ontwikkelde publiek bier te
lande. Het is een yolk in opkomst en heeft
meestentijds een te zwaren kamp voor het bestaan
moeten voeren om zich veel met letterkunde te
kunnen bemoeien. Daarmede moet gerekend worden.
Maar het andere uiterste, hun smaak te laag
te schatten, zou, dunkt ons, ook een foot wezen.
Aan rederijkerij doet men genoeg onder de Boeren
en men moet verhoeden, dat bij de menschen
ginds de vraag oprijst : moest gij heel uit Holland
komen, om ons dat voor te zetten ?
Dan behoort er, schier angstvallig, voor gewaakt
te worden, dat men geen aanstoot geeft. Loslippigheid is den Afrikaander een ergernis. Op het
tooneel en in de letterkunde zijn wij hier ook een vrijheid van uitdrukking gewoon, die ginds zou kwetsen.
Wij veroorloven ons dit uiteen te zetten, al is bet
voor den beer en mevrouw Ternooy Apel misschien
overbodig en hebben zij het reeds wel bedacht,
omdat wij van hun reis veel verwachten. De Engelsche schrijvers zijn bij den ontwikkelden Afrikaander bekend genoeg, Engelsche tooneelgezelschappen spelen er in Zuid-Afrika voor ende na.
Maar uit Holland komt er niets. Nu gaan dan
deze twee goede kunstenaars. Zij kunnen er den
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weg voor anderen banen, maar ook oorzaak worden, dat de deur voor anderen gesloten wordt.
Dat hangt niet alleen af van de vraag of wat zij
zullen leveren goed is als kunst, maar van veel
bijkomstige dingen, die in Zuid-Afrika van beteekenis zijn. Daarom hopen wij ook, dat het kunstenaarspaar ginds vrienden heeft, die hun rondreis
voorbereiden en hun van raad dienen, hoe en waar
zij moeten optreden, hoe zij de zaak moeten aanpakken en zoo meer. Daarvan kan veel afhangen.

OOST-INDIE.
Het Fransch op de Ned. Indische scholen.
Naar aanleiding van het rekest door het Bestuur
der Groep Ned.-Indie te zenden aan Z. Ex. den
Gouverneur-Generaal om het Fransch af te voeren
van het programma der L. S., schrijft de hoer Th.
G. G. Valette in „Ons Volksbestaan" een artikel
waarin hij tot de volgende slotsom komt :
I°. Indische kinderen moeten zeer veel tijd besteden voor het aanleeren van het Nederlandsch ;
2°. Dit wordt belet door het Fransch waaraan
te veel tijd moet worden besteed ;
3°. Het Fransch levert geen enkel voordeel op
voor het practische leven ;
4°. De tijd aan 't Fransch besteed is reddeloos
verloren tijd voor alien die geen voortgezet onderwijs erlangen.

om in zwang zijnde basterdwoorden uit te drijven,
maar baldadig nietszeggende vreemde termen, omdat die nu eenmaal in het moederland zijn blijven
hangen, hier in te voeren, is wel wat ergerlijk. Of
zal dit misschien het meest opvallende in de nieuwe
regeling worden ? !
(Ons Volksbestaan).
't Engelsch in Indie.
Onlangs — zoo schrijft de beer Moresco in
Ons Volksbestaan — zag ik in Concordia eenige
heeren „pool " spelen ; ze zagen er Hollandsch
genoeg uit, gezellig zelfs, bierbuikjes en rooie
hoofdjes. Maar er stond een inlander bij die allerlei onverstaanbare jankgeluiden voortbracht. Bij
navraag bleken zij de kleuren der ballen te moeten
voorstellen.... in 't Engelsch. Niemand scheen zich
bewust van de reusachtige zotheid der vertooning.
De man met zijn green, jellow, player enz. ergerde
mij niet enkel, maar maakte mij beschaamd voor
de Engelschen, die 't mogelijk konden hooren.
Misschien is dahrin wel 't eenige middel te vinden
om den heeren zulke dorpsvoornaamheidjes af te
leeren ; hun te laten zien welk een belachelijken
indruk zij op de nagedapte vreemdelingen maken.
Ziehier daarom een paar zinnetjes uit een beschrijving van een tocht naar Riouw, opgenomen in
Straits Budget van 12 October : „In the Resident's
garden tennis was in progress on two gravel courts,
and it was somewhat surprising to hear the points
of the game counted in English. Indeed the amount
of English spoken in this Dutch colony is worthy
of comment."

Ned. Onderwijs aan Chineezen.
De Groep Ned. Indie geeft dit jaar elke maand
f 5o.— ondersteuning aan den Zendeling Tiemersma om hem in staat te stellen Nederlandsch te
doen onderwijzen op eene door hem in een reeds
gekocht huffs te Petekoan te openen school voor
Chineesche kinderen. De subsibie is voorloopig voor
een jaar bij wijze van proef verleend ; mochten na
dat jaar scholen van andere richting met hetzelfde
doel geldelijken steun vragen, dan zal de subsibie
onder alle gelijkelijk worden verdeeld.
Schouten.
Volgens de bladen zou de zoo lang verwachte
hervorming der politie medebrengen, dat de schouten
zich voortaan met den titel van commissarissen
van politie zouden mogen tooien. En daar men
in Indie nooit halfwerk levert, zullen wij zeker
binnenkort de politie-opzieners als inspecteurs en
de oppassers als agenten, brigadier en agentenmajoor mogen begroeten. Wat voor zegenrijken
invloed mag het toch wel op de veiligheid uitoefenen dat de goede, oudhollandsche, kernachtige
naam door de vreemde, in het napoleontische tijdyak uit Frankrijk overgewaaiden titel moet worden
vervangen ? Wij hebben een menigte zuiver oudnederlandsche woorden op het gebied van recht
en rechtsbedeeling en het kost ontzaglijk veel moeite,
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WEST-INDIE.
Het very, van Curacao.
( rgezonden. *)
Hoor ook de wederpartij.

0

nze kolonie Curacao, eene Nederlandsche
kolonie, hecht niet veel aan dat woord „Nederlandsche". Iedere Curacaoenaar, en zeker
iedere Curacaosche, beschouwt zich niet als behoorende bij Nederland. Op Curacao wonen volgens
de aldaar heerschende opvatting, slechts Curacaoenaars en vreemdelingen en onder deze laatsten
behooren ook de zoo geminachte en gehate Macamba's.
Gehaat is bier niet te hard gezegd ; wie hoorde
ooit een rechtgeaard Curacaoenaar gunstig over
den Nederlander oordeelen ? En waar hier gesproken
wordt van Curacaoenaar, wordt ook bedoeld Curacaosche, want de vrouw is daar in de kolonie
degene, die in 't familieleven eenigen invloed heeft
op haren man en die zich geheel en al „Curacaosche
en niets anders voelt. Zij moge den Hollander als
echtgenoot verkiezen voor zich of hare dochters
boven den Curacaoenaar, doch dit dan slechts voor
de kans eens meer van de wereld te kunnen zien.
*) Zie bl. 31,

I e kol., 2

al.
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Merkwaardig is haar sterk vooroordeel tegen den
kleurling, dien zij in dat opzicht lager stelt dan
den blanke, al gaat zij in den huiselijken kring
met den zwarte vaak wat teveel maatjes-gelijk om.
Vanwaar dat afstootende oordeel van de Curacaosche Blanke over al wat Hollandsch is ? Zij voelt
zich van een „eigen" natie, heeft Mar eiland,
Mar kinderen en bijna bovenal haar kringetjes van
Papiamentsch sprekende menschen innig lief. Met
Mar taal staat of valt ook zij. Ingezogen met de
moedermelk, ontwikkeld door de neger-dienstbode
(jaja), onderhouden bij vriendjes en vriendinnen,
ja zelfs op school, is haar levenstaal een afzonderlijk iets van al wat Curacaosch is, en haar
liever dan „de Taal" voor de Transvaalsche en
het Vlaamsch voor den Vlaming en zeker meer
dan het Hollandsch voor den Nederlander.
Het Papiamentsch — een negertaal, mengelmoes
van gebroken Spaansch, Engelsch, Portugeesch,
Hollandsch en negerwoorden, een aardige, gemakkelijke, grammaticalooze taal — is haar trots, haar
kenmerk, symbool en kracht. En de Hollander,
die „haar" taal niet begrijpt of spreekt en zich
zelfs durft te vermeten daar tegen op te komen,
staat in hare oogen gelijk met den voor haar geboren vreemdeling, den ondermijner van al wat
haar lief is. Geen man en nog minder eene vrouw,
die daaraan ontkomt.
Het woord „kringetje " hierboven is niet in
verkleinenden of minachtenden zin gebruikt, doch
meer als een overzienbare kleine wentelkring.
Curacao met zijn gouverneur, gouvernementssecretaris, kolonialen raad, directeur der posterijen,
administrateur van financien enz., blijft, niettegenstaande de veel omvattende werkzaamheden en
bevoegdheden van die ambtenaren, toch een klein
en beperkt gemeentetje, waar de blanken elkander
alien kennen, van den gouverneur tot den pastoor,
den tamboer-majoor, den hospitaalsoldaat en den
cipier toe. En dit niet voor denzelfden tijd alleen,
doch voor meer dan een menschenleeftijd. Het
bijzonder eigene van deze menschen brengt hen
zelfs buiten hun eiland steeds weer tot elkander,
zoodat men niet lang in een Curagaoschen kring
in Nederland behoeft te verkeeren, om al de nieuwe
en oude geschiedenisjes en nieuwtjes van dat eiland
te kennen ; het hoofdonderwerp van ieder gesprek
betreft altijd weer hun moederland.
En de Macamba, met zijn verwaande eigenzinnigheid en betweterij, met zijn taal, hun sours
nog vreemder in de ooren klinkend, dan ons het
Fransch; hij, de burger van dien staat, die zich van
*Curacao niets aantrekt en dit ten achter stelt bij
het zooveel meer winstgevende Oost-Indie, hij
is de verpersoonlijking van dat krenterige, verre
land, dat, zwak en vreesachtig als een lam,
hun eiland niet dient tot waarachtig steunend
Vaderland.
Slechts 66n op die alien maakt een uitzondering
en wel. . . de Koningin, afstammelinge uit het
Huis van Oranje, waaraan zij innig verknocht
zijn.
De Curacaosche vrouw beheerscht aldaar met

-overwicht de geheele samenleving in de richting
van het blijvende, het oude, en gaat op enkel in
den huiselijken en familiekring, die „zij' ' zich geschapen heeft.
Het familieleven, in den tegenwoordigen tijd
steeds meer vaneengereten, wordt daar gelukkig
zeer hoog gehouden, een der gevolgen van de
afzonderlijke ligging van dat eiland, en behalve de
buitengewoon vele onderlinge bloedverwantschap
onder de blanken, kenmerkt de geheele bevolking
zich door eene overgroote mate van gastvrijheid.
Deze nauwe onderlinge verwantschap is een der
grootste struikelblokken voor de Curacaoenaars
zelve, bij de minste poging van een hunner, om
iets aan het oude te veranderen. „Hoe kan hij,
die zelf alles van Curacaoenaars heeft geleerd,
zich nu verbeelden het beter te weten dan de
anderen."
Dubbel te waardeeren is het dus, dat enkelen
hunner flink de pen hebben opgenomen en het
licht hebben doen schijnen over de toestanden
aldaar.
Men moet eerst zelf in eene kleine omgeving
geleefd hebben om te beseffen, wat het zeggen
wil zich in het openbaar tegen haar schrap te
zetten of daarin wat te veroordeelen. En toch,
ongelukkig genoeg, hoe wil men in Nederland zien
en medehelpen in het belang van dat reeds zoolang
verwaarloosde, bijna vergeten eiland, wanneer de
mannen daar zelf niet eens flinkweg op de wondeplekken durven wijzen ?
In het belang van Curacao is het te wenschen,
dat de ontwikkelden daar eens al de klachten en
verwijten, tot in den treure onder elkander geuit,
openbaren, vth-der dan in hunne omgeving en
wel in Nederland, herhaaldelijk, met vuur, met
de bewijzen.
Men vergete niet : dat onbekend maakt onbemind.
En Curacao is den gemiddelden Nederlander onbekend, totaal onbekend. . . . Maar aan wien de
schuld ?
Eindelijk dan komt de Curacaoenaar voor den
dag, en flunk ook. Het mag hierbij niet eindigen;
Curacaoenaars, gilt het uit desnoods, laat U hooren I
Blijft hameren op Uw aambeeld.
Met zeer veel belangstelling heeft het niet onverschillige gedeelte van de Nederlanders het
Curacao-nummer van Neerlandia gelezen. . . . en
een sterke indruk is hun bijgebleven.
Helaas ! zou men er achter kunnen voegen, want
hoeveel lezenswaards, goeds en nuttigs daaruit ook te
lezen is, hoeveel wat waard was te weten, de
slotindruk van de meesten zal wel zijn : „daar is
niets meer aan te doen, alles is hopeloos werk."
Het is niet in het belang van Curacao, noch van
de Curacaoenaars, dat die opvatting wordt versterkt,
of blijft bestaan.
Wie echter, vOOr hij het Curacao-nummer van
Neerlandia inziet, eerst het verslag doorleest van
Prof. Went, zal bij de lezing van de pennevrucht
der Curacaoenaars het gevoel niet kunnen onderdrukken : hier heeft eigenlijk een ieder op zijn manier trachten te bewijzen, dat alle beweringen van
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Prof. Went onzin zijn geweest; onzin, bewezen uit
ondervinding en vele proefnemingen.
Wie de storm van verontwaardiging heeft gekend
door het verslag van den Heer Went, onder de
Curacaoenaars verwekt tegen de toch al zoo weinig
geliefde Hollanders, zal lichter begrijpen, waarom
bedoeld nummer van Neerlandia zoo'n opeenhooping
van ontmoedigende gegevens bevat.
En toch . . . toch valt niet te ontkennen dat
de heer Went niet in alles ongelijk had.
Curacao, gunstig gelegen tegenover Venezuela,
jarenlang door den zeer winstgevenden handel op
de kust begunstigd, ziet zich thans meer en meer
van die rijke inkomsten verstoken.
Men is thans wel verplicht naar andere middelen
van bestaan te zoeken, doch behalve de noodige
energie, ontbreekt veelal ook totaal de lust daartoe
en . . . helaas ook het geld.
Het eiland toch is dor en niet onder de meest
bevoordeelde wat regenval betreft en Prof. Went
heeft dat h. i. niet goed begrepen. Maar hij heeft
toch zijne gevolgtrekkingen veelal getrokken uit de
gegevens van de Curacaoenaars zelf, gegevens die
dan niet zuiver of duidelijk genoeg blijken te zijn
geweest om daaruit de gewenschte gevolgtrekkingen
te kunnen maken.
Men heeft het hem als een zwaar vergrijp aangerekend dat hij oordeelde, dat de ambtenaren er
zich te weinig aan de verbetering van den landbouw
lieten gelegen liggen. Doch is het niet treurig dat
een land zOO karig door de natuur bedeeld en
met een z66 arme bevolking, nu reeds jaren 6f
wordt verwaarloosd 6f overgelaten aan jammerlijke
berooving van het weinige dat er nog is?
Sedert hoevele jaren kappen daar de negers vrij
het bout op de reeds magere rijksgronden weg,
hoeveel groen is daardoor weggevaagd? Hoeveel is
er gedaan om alles op den voet te houden van
toen de slavernij pas werd afgeschaft, laat staan
wat er gedaan had moeten worden om toestanden
te verbeteren?
Hebben de districtmeesters daar er dan nummer
oog en hart genoeg voor gehad om de geleidelijke
ruineering van heele stukken gronds te keeren?
Helaas het bestuurstelsel in de kolonie Curacao
verschilt in dat opzicht nog te veel met dat van
Oost-Indio.
Op Curacao hecht men weinig aan het plantageleven of aan den landbouw.
De beer R. H. Rijkens zegt daarover o. a. in
zijn heerlijk overzicht in de Indische Mercuur : »Ik
»mag niet besluiten zonder de aandacht te vestigen
»op eene zijde van het Curacaosche volkskarakter.
»Ik bedoel eene groote minachting voor handen»arbeid. Met zijne handen iets anders dan de pen
voeren of in het winkelmagazijn waren uitstallen
»en geld in ontvangst nemen schijnt den Curacaoe»naar verachtelijk.
»Het geringste kleermakertje zal niet zelf den
»pantalon die hij voor U heeft gemaakt, bij U
7)bezorgen maar laat dit door een jongen doen.
»Moet hij voor het aanpassen met het kleedingstuk
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»bij ti komen, dan laat hij zich eveneens verge» zellen door zulk een jongen, die het ding voor
»hem draagt.
»In navolging van den boven hem staanden
»loopt eene heele bende jongelieden, die in hun
»uiterlijk toonen dat zij zoo min tot het witte als
»tot het zwarte ras behooren, doelloos en werke» loos rond.
»Zij verstaan niets en willen niets doen waardoor
»zij zich boven den gewonen neger zouden kunnen
»verheffen. Hun eenigst »but» is zoo net mogelijk
»gekleed te gaan en den beer uit te hangen, na»tuurlijk niet op eigen kosten want zij verdienen
»niets,» enz. en verder : »Zonderling is het wel,
»dat, waar zoo gedweept wordt met de groote
»Noord-Amerikaansche Republiek, het groote be»ginsel hetwelk een der steunpilaren vormt, waar»schijnlijk wel den voornaamsten van den grooten
»bloei van dat land n.l. eerbied voor alien nuttigen
»arbeid, zoo geheel ontbreekt.
>> De United States hebben voor een groot deel
»hunne welvaart , te danken aan hunne hooge waar»deering van den arbeid, Curacao zeker voor een
»niet geringer deel zijne ellende aan zijne misken»ning daarvan.»
In dit opzicht volgt de Curacaoenaar teveel den
Spaanschen landaard.
Een liefhebberij voor landbouwzaken is iets zeldzaams op dat eiland.
Men zegge toch niet dat alle pogingen tot verbetering op Curacao slechts hopelooze moeite is.
Waarvan men aldaar nog thans de vruchten
trekt, zijn dat dan niet meest boomen waar het
tegenwoordige geslacht niets voor gedaan heeft,
doch die slechts de nalatenschap vormen van onze
veel werkzamer vaderen. En de resultaten van vroeger?
Waarmede vulden zij dan voorheen de nog bestaande
zoo groote schuren?
En werkkracht ? Het zielental van Curacao is toch
in de vijftig laatste jaren zoo goed als verdubbeld,
en de plantages gaven vroeger meer, doch de
werkkracht is er niet op vooruitgegaan ! Wat
vroeger kon worden verkregen, enkel door goed
werken kan ook zeker nog in dezen tijd.
Wijt het toch niet alleen aan Nederland ! Met
laksche lijdzaamheid en rust komt men er nergens
ook niet onder Amerikanen.
Wat heeft het tegenwoordige geslacht anders gedaan, dan op zijn eigen arme eilandje meer afgebroken dan onderhouden of bijgebouwd?
Onderhoud bestaat toch niet in het niet-aanvullen
van wat afgestorven of weggenomen is en onderhoud kan men toch niet noemen het laten afrukken
van oogst, geheele takken of boomen door een
zonder toezicht werkende negertroep of door het
overlaten aan de beesten.
Mijn hemel ! hoe zou het dan in onze zooveel
vruchtbaardere Oost moeten toegaan, waar slechts
enkele blanken onder de duizend inlanders worden
geteld.
Hoe controleert men dan daar de koffieoogst
of die van thee, tabak en andere uitgestrekte tuinen.
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Was niet het eerste werk van de Transvaalsche
voortrekkers, zoodra zij zich eene uitgestrektheid
gronds toeeigenden, deze lap gronds onmiddellijk
te beveiligen tegen in- of aanvallen van menschen
en dieren ? Doch die oude takharen waren geen
slappe heertjes.
Nooit zal er veel van den landbouw op Curacao
terecht kunnen komen wanneer de eigenaar of
zijn blanke vertegenwoordiger niet op de plantage
zelf woont en toezicht houdt.
Te wonen op de plantage is toch iets wat ook
de Macamba-vrouw doet in de „heidensche" Oost,
soms ver van de steden, zonder eenige aanspraak,
zonder scholen, te midden soms van een samenraapsel
van koelies en inlanders en vaak in verlaten eenzaamheid.
En klaagt daar dan de Macamba-vrouw over
gebrek aan hulp van Nederland ? In de Oost wordt
harder gewerkt dan in de West, niettegenstaande
men 't in ons Insulinde veel minder hard noodig
heeft en de hitte daar veel grooter is.
Dat op Curacao een plantage onder bet oog
van den meester bloeien kan en ruime winsten
opleveren, bewijst Savonnet, waar de eigenaar van
moest bestaan.
Men draaie de zaak niet om en zegge niet: „ja,
maar dat was eene mooie plantage", och kom !
met die manier van „niet" werken en „overlaten"
aan verarmde, achterlijke negerdieven, zooals men
thans veelal doet, maakt men van eene goede
plantage een dorre winkel, en zeker daar waar
groote werkkracht gebrek aan hulp der natuur
moet vergoeden.
En dat er nog wel wat van den landbouw te
Curacao te halen is, bewijzen o.a. de tabellen
betreffende Hamburg's handel, volgens welke alleen
reeds in Hamburg uit Curacao's benedenwindsche
• eilanden aan dividivi werd ingevoerd over 1904
voor eene waarde van Mk. 571.16o, dus voor
meer dan Brie ton gouds, op eene bevolking van
omstreeks 46 duizend inwoners.
En dat, ondanks de misdadig verwaarloosde
wijze van beheer der plantages, ondanks de schrikkelijke bewering van R. H. Rijkens voornoemd,
dat: „wanneer in Nederland zOO werd gewerkt als
»daar (in Curacao), ook bier (in Nederland) ondanks
»vruchtbaren grond en in het algemeen gunstige
»verdeeling van regen en droogte, de landbouw
»n iets zoude opbrengen."
(Ligt daarin dan ook niet een weinig schuld
van de Curagaoenaars zelf en een gebrek aan het
bestuursstelsel ? Heeft de Nederlander zich daarvoor
iets te verwijten?)
Waar bier in afkeurenden zin wordt gesproken
zal een ieder begrijpen, dat dit in algemeenen zin
wordt bedoeld.
Gelukkig zijn er ook op Curacao goede uitzonderingen, doch die kunnen niet mede tellen in de
groote massa.
Dividivi, een der voordeeligste boomsoorten op
Curucao geeft een meoi voorbeeld van de toestanden
en opvattingen van landbouw aldaar.
Deze boom bloeit zoowat vier keer per jaar. Er

is niets gedaan ter veredeling of oordeelkundige
behandeling van de plant.
Is de oogst rijp of bijna rijp, dan wordt, wat niet
door de geiten afgerukt of de negers gestolen is, rijp of
onrijp door elkaar met de hand geplukt. De rest wordt
er ruwweg met stokken uitgeslagen ! De mooiste boomen dateeren van uit den slaventijd. Dejonge planten
hebben gewoonlijk hun bestaan aan het toeval te
danken, want men kan niet zeggen dat daar de
boom geplant, gestekt of door menschen gezaaid
wordt, dat is teveel rnoeite.
De kabrieten (klipgeiten) vreten bij massa's deze
peulen op. De zaden in de uitwerpselen komen
dan tusschen de rotsspleten etc. op en worden weer
als jonge plantjes door de geiten opgepeuzeld.
Wil men dus een plant hebben, dan wordt zoo'n
jong plantje door omrastering beschermd en klaar
is Keesje. Het gevolg is natuurlijk dat men een
allegaartje van dividivisoorten krijgt. Zaaide of
plantte men de beste zaden dan zou dit heel
anders zijn.
Het is bier misschien niet misplaatst, met een
enkel woordje aan te halen wat de beer Rijkens
o.a. zegt over de Aloe, die ook niet veel zorg
vereischt.
»De Aloe is een van de weinige kultuurplanten
»bij uitnemendheid van Curacao. Zooals er nu wordt
»gewerkt, is het eene onmogelijkheid, met andere
»landen te concurreeren. Op Aruba is zij echter
»nog steeds van beteekenis. Waarom zij daar nog
»wel met voordeel kan worden gedreven en niet
»op Curacao, is mij nooit duidelijk geworden. Dat
»Aruba meer geschikt zoude zijn voor de Aloecultuur,
»is bij de groote overeenkomst tusschen de beide
»eilanden in bodem en klimaat niet aan te nemen."
Behalve Aloe kan op Curacao ook in andere
opzichten meer dan thans aan de z.g. „dry
culture" worden gedaan. Veel belangrijks daarover
geeft de Amerikaansche Correspondentie van het
Vaderland van 27 September 1 9 05 te lezen. „Elias"
schrijft daarin o.a. : »Want dor en flood als de
»woestijn moge schijnen, niet zoodra voelt zij de
»levende Wateren, of plotseling doet zij zich voor in
» frisch groen en is onuitputtelijk rijk in vruchtbaarheid.
»Men vond uit, dat vele graansoorten en vruchten
»groeien kunnen, met een schijnbaar bespottelijk
»geringe hoeveelheid water, indien slechts de bodem
»bestendig wordt bewerkt." Dus ook bier »bestendig
bewerkt."
»Graansoorten werden ingevoerd, die in de meest
»dorre deelen der wereld werden gevonden, vruchten
»die schenen te spotten met de grootste hitte en
»hun teelt gelukte volkomen. De duizenden van
»akkers werden thans verscheidene millioenen en
»de woestijn scheen haar schrik verloren te hebben.
»Toch bleef er nog altijd een belangrijk stuk
»der Alkali-woestijn beslist woest. Ook hier echter
»is alle leven niet gebannen. De woestijn heeft
»haar eigen plan tenleven, schaarsch als het is.
»Dor als de woestijn is, de Cactus weet er water
»te vinden. Een soort de z.g. »Barrel-Cactus " bevat
»8o "/0 water, en toch groeit deze plant liefst op
»onmetelijke afstanden van water en in streken
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»waar nooit een druppel regen valt. De z.g. „Incea»plant" is werkelijk een reservoir van water en
»wordt door reizigers en door de Indianen dikwijls
»gebruikt om hun dorst te lesschen.
»De studie van de flora der woestijn is in deze
»dagen bijzonder in trek. The Carnegie-Institute
»heeft een botanisch proefstation gesticht te Tueszon
»Arizona waar Dr. W. A. Cannan, van de Columbia>>Universiteit van New York en tal van beroemde
»helpers, zich ingespannen hezig houden met deze
»studie.
»Vooral de wereldberoemde Lutter Burbank, die
»de »Amerikaansche Wizard» genoemd wordt be»studeert de Cacti. Door bestendige selectie en
»door de leiding van het plantersleven heeft hij
»een doornlooze cactus in het aanzijn geroepen,
»geheel verschillend van de rotssoort waarvan ik
»boven sprak.
»Deze nietrwe Cactus is zeer saprijk en bevat
»(meen ik) 75 pCt. water. Het vee — de koeien
»en schapen en paarden — eet de dikke bladeren
»gretig en wordt er vet van. Een zoete vrucht
»groeit aan deze cactus, die aan velerlei vruchten
herinnert en een kostelijke aanwinst is voor de
»Amerikaansche tafelgerechten. Burbank beweert,
»dat 66n der dikke bladeren meer dan genoeg is om
»een schaap een ganschen dag te voeden.
»Het is volgens zijn bewering, thans geheel en
»alleen een kwestie van de teelt van deze plant.
»En deze teelt is doodgemakkelijk. De bladeren in
»stukken gehakt, worden slechts over den bodem
»verspreid en waar ze vallen, daar wortelen zij.
»Gelukt deze proefneming, dan wordt natuurlijk
»het geheele woestijnprobleem opgelost, want vreemd
»genoeg — de ervaring van Dakola leerde het ons
»— wordt eenmaal de bodem met groen bedekt,
»dan komt ook de regen en volgt de rest, van zelf.»
En cactussen groeien op Curacao meer dan goed.
Doch voor den Curacaoenaar is dit alles nieuws,
gewoonlijk iets ongehoords, iets aan doovemans
ooren gezegd. Is Prof. Went h, i. een verwaande
Macamba, de heel.: Rijkens minstens ook en die
geleerdheid van lien »Elias» helaas ook.
Bekend zijn de verontwaardigde uitingen aan
het adres van den heer J. H. J. Hamelberg, toen
waarnemend Gouvernements-secretaris te Curacao,
door Curacaoenaars, omdat hij zich verbeelden kon
dat sisal eene redding voor den Curagaoschen landbouw kon zijn. Hoe kon hij iets aanbevelen, wat
reeds veel vroeger vergeefs door veel bekwameren
was beproefd.
Met innig genoegen las ik daartegenover nu in
het Curacao-nummer van Neerlandia, hetgeen de
heer J. H. B. Gravenhorst schrijft op biz. 136 :
»En dan schittert aan den Curacaoschen hemel voor
den landbouwer nog een heldere ster, waaronder
met vlammende letters geschreven staat: » Leg U
toe op de Sisalcultuur» .
Eindelijk, gelukkig ! Wat heeft het den heer Hamelberg een moeite gekost om dat den menschen
aan het verstand te brengen : Nederland gaf er zoo
goed als geen geld en Curacao geen geloof aan.
Wij »Macamba's« zijn de oorzaak van Curacao's
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achteruitgang. Neen, dan zijn de Amerikanen anders.
De Noord-Amerikaan is de brenger van de dageraad, het geld, het werk, de verbeteringen.
Och Curacaoenaars, zoo diep te beklagen,
gij zoekt de schuld in het werk van anderen. Is er een Uwer, die zich met hart
en ziel op eene liefhebberij — die nuttig voor
Uwe omgeving is — welke ook, toelegt, met hard
werk ? Wat gij in den Amerikaan zoekt en vereert
is dat niet juist de practische en noeste vlijt, die
U zoozeer ontbreekt ? Verheft U zelf en ontrukt U
aan Uw verlatenheid. Werpt U in den stroom des
levens, gaat mee naar buiten aan den ploeg en werkt,
bewerkt Uw eigen land zelf onder Uw eigen toezicht en laat dit goede werk niet over aan Uw
negers, die U bestelen als de raven.
De Curacaosche neger is volgens den Heer
Rijkens, »lui, nalatig, slordig, aan den drank verslaafd en diefachtig» en verder sprekende van de
negerbevolking op de plantages zegt hij : »een door
»hare ellende, hare geheele ontaarding deernis»wekkende bevolking, wonende in krotten, ge»kleed in wat men moeielijk anders dan lompen
»kan noemen, en of ze spreekt of zingt, juicht of
»jammert, steeds het beschaafde oor martelende
»door haar ruwe klanken. b
»In zulk eene omgeving met genoegen te wonen,
»is meer dan van een beschaafd mensch kan wor» den verlangd.»
De Curacaosche vrouw kan zich dus niet met
fatsoen in dat gedeelte onzer kleine kolonie onder
een Goeverneur vestigen op eene plantage, terwijl
in onze Oost men Hollandsche vrouwen vindt onder
Mahomedaansche, Chineesche of heidensche bevolking, op eilanden bijna door geen andere menschen,
dan deze bewoond en zelfs door de op zeer lagen
trap bekend staande Alfoeren.
Jonge Hollandsche Spoorweg-ingenieurs trekken
thans met hunne vrouwen in Suriname diep het
binnenland in.
Doch de Heer Rijkens vergist zich bier misschien
in dit harde oordeel, hij weet er waarschijnlijk weinig van. Men leze daartegenover wat de Heer M.
Victor Zwijsen in ons Curacao-nummer zegt : »Het
»archief van het vicariaat is daar, om te bewijzen,
»hoe noodzakelijk deze kerkvorst het godsdienstig
»onderricht achtte. Meer dan 5o brieven zijn nog
»in copie aanwezig, waarin Z. D. H. zich tot aller»lei personen in Nederland en elders wendt, om
»hen te overtuigen van de noodzakelijkheid, vooral
»de arme slavenbevolking te onderrichten in de
»waarheden van den godsdienst, om ze voor te be»reiden op de emancipatie, die op til was»
en verder in eene aanhaling uit een brief:
» »Ik geloof niet dat ik mij teveel laat voorstaan,
>»)indien ik gerustelijk beweer, dat voor geen op» »roer, geen schennis van eigendommen, nog veel
» »minder van personen alhier te vreezen is, indien
» »ons priesters, de noodige middelen gegeven worden
» »om op de harten dier menschen in godsdiensti>> »gen zin te kunnen werken. Ja ik durf gerustelijk
>»>beweren, dat onze invloed meer zal ten uitvoer
>> »brengen om rust en kalmte in deze kolonie te
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» »handhaven, dan een talrijk kostbaar en mijn be» »dunkens ondoelmatig garnizoen in staat is zulks
» »te doen. Ik bedoel hier niet zoozeer het godsdienst»»onderwils, als wel het schoolonderwijs; onkunde
>> »of liever domheid is niet slechts het kenmerk
>> »van onbeschaafdheid, maar al te dikwijls de moe>»> der van ondeugd en wanorde.» » enz.
Het zou wel de moeite waard zijn na te gaan
of ook op andere eilanden of in Suriname zooveel
vrees voor opstand behoefde te zijn, of wel of er
zonder de hier zoo aangeprezen middelen tot voorkoming daarvan, ook elders in onze kolonien iets
heeft plaats gehad, dat op opstand geleek.
Intusschen, de katholieke scholen breidden zich
uit en thans krijgen omstreeks 3000 kinderen op buitenscholen onderwijs, vermoedelijk »niet zoozeer het
godsdienstig onderwijs, als wel ook het schoolonderwijs. »
Onderwij1 schijnt al dat schoolonderwijs onder
de negers niet veel om het lijf gehad te hebben.
Niet alleen de Heer Rijkens toch, doch ook zeer
geziene Curacaoenaars zijn van opinie, dat de Curacaosche buitenneger in beschaving ten achter staat
bij die der naburige eilanden of landen en niet
veel verschilt van den oerneger !
Vreemd is het dan te lezen wat J. H. M. Chumaceiro zegt op bladzijde 156 (2e kolom) van het
Curacao-nummer :
»Ter wille van het godsdienstonderwijs onder de
»lagere volksklasse, die ongeveer 7 / 8 der geheele
»bevolking inneemt, is de R. K. geestelijkheid als
»het ware verplicht het Papiamentoe in hare scho»len te handhaven en handelt zij dus tegen de
»nationale idee in . . .,» dat is waar, helaas geheel
tegen onze nationale taal, iets waarschijnlijk nergens
ter wereld z66 terug te vinden. En verder: »Men
»moet niet uit het oog verliezen, dat sedert Euro»peesche macht hier gevestigd is geworden, de R.
»K. geestelijkheid zorg heeft gedragen voor de op»leiding en ontwikkeling der lagere volksklasse en
»aan diezelfde R. K. geestelijkheid hebben wij het
»dus te danken, dat de beschaving hoewel gebrek»kig onder de verscheiden rassen die, sedert de
»ontdekking van dit eiland hier woonachtig waren,
»het standpunt heeft bereikt, dat zij thans inneemt»
enz. let wel : te danken aan de R. K. geestelijkheid die zorg heeft gedragen voor de opleiding en
ontwikkeling.
Hoe deze lofrede op het standpunt van beschaving
van de negers op dat kleine eiland overeen te
brengen met het oordeel van den Heer Rijkens
over die negers. Hij zegt letterlijk : »Wat kan men
»van eene dergelijke bevolking verwachten ? Armoede
»en dronkenschap kweeken allerlei ondeugden en
»eene totale onwetendheid maakt den neger onge»schikt om in iets anders genot te zoeken dan in
»de bevrediging der laagste hartstochten" (dus toch
geen „standpunt" om zich op te beroemen). »De
»geslachtelijke onzedelijkheid is verregaande. Dat
»het grootste aantal geboorten buiten echt plaats
»vinden, een wantoestand, welke Curacao gemeen
»heeft met al de andere eilanden dezer kolonie,
»met uitzondering misschien van Saba, is te ver-

»ontschuldigen, daar voor de meesten de kosten
»aan een bruiloft verbonden, te zwaar zijn. Maar
»het feit dat er weinig meisjes zijn, die geen ge»slachtelijke gemeenschap met mannen hebben, als
»zij bijna nog kinderen zijn, en de algemeene
»verslaafdheid aan den beruchten tamboerdans,
»eene uiting van dierlijke zinnelijkheid, toonen wel
»op welk een laag standpunt van zedelijkheid deze
»menschen staan.''
Ook in de Oost moeten de toestanden, evenals in
bijna alle havenplaatsen niet rooskleurig zijn, doch
misschien minder erg als deze beschrijving die weergeeft voor dat negersoortje. Lezen wij verder,
over dat standpunt in de beschaving van
den Curacaoschen neger : „In de straten der
»stad wordt de vuilste taal luide rondge»schreeuwd en daardoor niet weinig aanstoot
»gegeven aan dames en kinderen, die naar de
»wekelijks plaatsvindende openbare muziek-uitvoerin»gen komen luisteren. De beschaafde Curacaoenaars
»weten dit en ergeren zich er aan, in de plaatselijke
»bladen wordt erover geklaagd, maar de politie
»schijnt niet bij machte te wezen, het misbruik te
»keeren.
»Tot diep in den nacht duurt het lawaai voort
»en is het sterkst, waar eene danspartij wordt ge»geven, en geen nacht gaat voorbij, waar zulke
»niet op meer dan eene plaats voorkomen.
»Op welken tijd van den nacht men ook, van
»een bezoek huiswaarts keerende, de stad door»wandelt, zeker ontmoet men wel hier en daar een
»groepje donkergekleurde dames, die, gedost in een
»hoop vuile wasch, welke in sierlijke plooien langs
»hare leden neerhangt, door de straten slenteren, en,
»terwijl ze met zwierig armgebaar de altijd bran» dende cigarette tusschen de vingers der uitgestrekte
»hand houden, de lucht vervullen met haar schor
»gekrijsch.
»En toch, hoe stuitend de indruk is, welken
»deze menschen op den vreemdeling maken, bij
»nadere kennismaking zal gemakkelijk het eerste
»gevoel van walging plaats maken voor medelijden,
»wanneer men bedenkt dat nooit jets gedaan is,
»om de slechte eigenschappen van hen uit te roeien,
»welke hunne voorouders misschien voor een deel
»uit Afrika medegebracht hebben, maar zeker voor
»een veel grooter deel door de slavernij bij dezen
»aangekweekt werden. " En toch : sedert de Europeesche macht er gevestigd is geworden, heeft de
R. K. geestelijkheid zorg gedragen voor de opleiding
en de ontwikkeling van 7/ 8 der bevolking, en aan
haar hebben wij dit standpunt van beschaving te
danken. Let wel de Heer Rijkens zegt: nooit iets
gedaan om de slechte eigenschappen uit te roeien.
Dat dit »standpunt" niet zoo hoog is als men
uit bovenstaande woorden zou opmaken, kan men
ook merken aan het oordeel der matrozen, uitgedrukt in een bekend liedje, telkens geneuried, als
hun het woord Curacao in de ooren klinkt, n.l. :
Curacao, Curacao
Ik heb het land aan jouw
En aan je vuile negers !
Verga maar Curacao ! —
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En toch onze matrozen kunnen oordeelen over
vuile toestanden in havenplaatsen. Hun verwensching
duidt meer op een groote minachting van het soort
plebs aldaar, dan van de algemeene toestanden op
het eiland zelf, want er is waarschijnlijk geen land
ter wereld, waar de gastvrijheid zoo wordt geeerbiedigd.
Al dat onderwijs, — »niet zoozeer het godsdienstonderwijs als wel het schoolonderwijs" — heeft den
neger van Curacao dus wat energie en landbouw
betreft niet veel verder gebracht, dan den Abessinier
of Congoneger en wat taal aangaat nog lager dan
den Hottentot. De Zuid-Afrikaansche neger ver van
de kust, nog verder van onze regeering en onze
oorlogschepen hebben het verder gebracht in onze
Nederlandsche taal dan de Curagaosche neger,
wonende onder een blank ras en onder de rook
van een Hollandsch bestuur. Die Curacao-negers
zijn Christenen.
Doch dat »onderwijs " genoten door dien armen neger, wordt hem ook gegeven in een
oude slaventaal, geliefd en beschermd door
zijn meerderen en onderwijzers. Het gevolg is zijne
afsluiting, afzondering en alle beperking van wrijving.
Ronddraaiend in zijn bekrompen kringetje van
onontwikkelden, heeft hij nooit gelegenheid zich
op te werken tot de gewone, normale hoogte van
een gewonen. wereldburger. Zijn taal brengt hem
niet verder dan tot de hut van zijn vader, zijn
beschaving niet verder dan tot zijn ondergang. Zijn
stilstand is achteruitgang.
Zoolang de Curacaosche geestelijkheid aldaar
haar dieptreurige richting in haar taalonderwijs
blijft handhaven en haar groote goede nuicht
stelselmatig misbruikt, met dit yolk in onbeschaafde afzondering te doemen, is er niet veel
hoop tot verandering in die vervreemding van den
Curacaoenaar tegenover Nederland en zoolang Curacao
onder zulk slecht betaald en onvolledig bestuur
staat, niet veel kans tot opheffing der bevolking uit
haar achterlijken levensstandaard en landbouw.
Bewoog zich het onderwijs der R.K. Volksscholen
ook buiten het godsdienstonderwijs in de goede
richting, dan zou men van die macht hebben mogen
verwachten, dat hare krachtige middelen, die kleine,
arme, onwetende bevolking van enkele tienduizenden
wel verder zouden hebben gebracht dan thans ; wel
zouden hebben opgevoed tot beschaafdere, nij vere
landbouwers, eenigszins op de hoogte van hun tijd,
meer in de richting tot hun eigen en van Neerlands
belang. Heeft niet Friesland in dat opzicht vroeger
ontzaglijk veel te danken gehad aan de voorlichting
en leiding van de geestelijke Broeders ?!
Wat geeft het thans onder deze omstandigheden
voor het Nederlandsch belang of voor Neerlandia,
dat een massa dier R.K. geestelijken lid worden
van den Nederlandschen Taalbond, terwijl zij in hun
dagelijksch werk de taal en daarmede de liefde
voor ons land ondermijnen. Dit begrijpt de Heer
Zwijsen natuurlijk niet.
Neen veel aantrekkelijker is dan de taal die
J. H. M. Chumaceiro daarop laat volgen (Curacaonummer blz. i 56). Z.Ed. begint daar met deze te
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Curacao te veel miskende waarheid : »'s Lands taal,
» 's lands roem, want 's lands taal bevat 's Lands
»geschiedenis en zijne wetten, waarvoor zijn burgers
»goed en bloed hebben opgeofferd» . . . . enz. :
„waarlijk 's Lands taal is 's Lands roem."
Bravo, Chumaceiro, dat is mannentaal, te weinig
gehoord op Uw eiland, doch . . . . in strijd met wat
U verder verklaart.
Overgaande op het Papiamentsch zegt de beer
Chumaceiro, dat het Papiamentsch geen taal is,
hetgeen ook blijkt uit de afwezigheid van »de
>moodige termen om het onderscheid tusschen het
nnannelijk en vrouwelijk geslacht aan te duiden."
Intusschen schijnt men te Curacao het ook zonder
die aanduidingen zeer goed te kunnen doen ; al
te goed !
Luister ook naar wat de Heer Victor Zwijsen
weet mede te deelen :
»De (neger) kinderen nu leeren in geen twee drie
»jaar de zeer moeilijke, voor hunne organen bijna
»onmogelijke Hollandsche taal, die daarenboven
»in hun verder leven van nul en geener waarde
»is, want gaan ze van hun eiland of om in Venezuela
»of Columbia te werken, een lot, dat ze bijna
»allen gemeen hebben, dan kunnen ze wel terecht
»met hun Papiamentsch, maar niet met het Hol»landsch." Ziet daar een vreemd iets. Er zijn
eerlijke Curagaoenaars die beweren, dat een Venezolaan evenals een Columbiaan het Papiamentsch
niet verstaat, dat de Curagaosche neger in Venezuela
enz., alleen terecht komt, door de hulp van de
aldaar aanwezige Curagaosche negers, die hem voorloopig als tolk en helper den weg wijzen. Waarlijk
in dat geval kan de Curagaosche neger niet met
Hollandsch terecht . . . . omdat hij en zijn makkers
zelf nooit het Hollandsch hebben geleerd.
Een ander merkwaardig verschijnsel is ook, dat de
Curagaosche Israelitische groothandelaar op de kust
handelende, geen Papiamentsch spreekt, doch
Spaansch, omdat hij daarmede alleen op de kust
terecht kan. Deze groothandelaars spreken vaak
zelfs thuis geen Papiamentsch, doch slechts Spaansch
of Engelsch.
Deze bewering van den Heer Zwijsen moet dus
op eene vergissing berusten. Het is een bekend
iets en historisch dat Curacaosche negers, werkende
in Suriname (waar de negers meestal toch wel
Hollandsch spreken, althans verstaan), aan de Lawaspoor hun klachten en grieven niet konden uiten,
omdat zij het Hollandsch niet konden spreken en
niet verstonden. Ziedaar negers, beiden afkomelingen
van slaven, beiden Katholiek, beiden vroeger Spaansch,
beiden van een Hollandsche Kolonie, die elkander
niet verstaan, omdat de een
de armste,
zich
de weelde veroorlooft een eigen en eenige taal er
op na te houden een taal bovendien, die geen
taal is. Dat is het werk der groote Kerk. Intusschen
de arme neger is er het slachtoffer van, de blanke
bevolking doet mee, en..... de menschen in het
vaderland kennen hun kolonie niet.
De bewering dat het Hollandsch voor den
Curacaoschen neger in zijn »verder leven van nul
en geener waarde is," is treurig. Men begint daar
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alien alles in het »Papiamentsch" in te pompen.
»Alles" wil bier toch zeggen »bitter weinig." —
Zelfs de leerboeken zijn zorgvuldig in het Papiamentsch gedrukt. Verstaat dan geen gewoon yolksmensch de Hollandsche taal, dan zegt men dat
het Nederlandsch daar voor den neger van nul en
geener waarde is. Waarlijk met dergelijke bedroevende
resultaten is zulk eene verklaring minstens vreemd
te noemen.
De Heer Zwijsen zegt o.a. op deze zijne wijze
voortgaande : »Men kan Neerland's taal harts»tochtelijk beminnen, gelijk schrijver dezes met
»fierheid erkent te doen,'' lees goed lezer I »maar
»toch ligt op den bodem aller vragen, niet alleen
»der menschen zondeschuld, maar ook de dubbeltjes
»kwestie, de levensvraag, hoe kom ik aan den
»kost? En dan moet de Curacaoenaar van de
»Buitendistricten antwoorden : niet met Hollandsch."
Och heeren, laat Uw »fierheid op", Uw »hartstochtelijk beminnen van" en Uwe lofliederen op
het Hollandsch gerust achterwege. Ze zijn teveel
in strijd met de ware liefde voor de taal » waarvoor
onze (vaderen) burgers goed en bloed hebben opgeofferd " en zwijgt U in 's hemels naam over de
dubbeltjes-kwestie van den neger uit de buitendistricten, want juist het Papiamentsch, Uw liefste
taal en uw cement, heeft hem uit de dubbeltjes
geholpen. Zonder Uw Hollandsch zou U beter
voelen wat de dubbeltjes-kwestie was dan nu. Uw
talenkennis helpt U aan Uw brood, doch met
Papiamentsch alleen zou U den negers slechts les
in dubbeltjes-kwesties kunnen geven en zelf geen
droog brood hebben.
Zoolang Curacao door het Papiamentsch stelselmatig geisoleerd blijft van de vooruitvliegende buitenwereld, hem verarmd, verstompt en onbeschaafd
achterlaat, zoolang de goegemeente aldaar deze
taal en de ellendige theorieen van verdediging verkondigt, zal ze ondergaan in haar krachtelooze
kringetje en kan de Nederlander niet anders doen
dan gelaten met den Javaan mede roepen:
»Allah, apa bol6h boat». d. w. z. Mijn hemel,
wat is daaraan te doen.
Zonder de medewerking der bevolking en der
geestelijkheid is daar niet tegen op te tornen.
Het voorbeeld daarvoor geeft de heer Chumaceiro
zelf, die de verhouding van Nederland en de eeuwenoude Nederlandsche kolonie Curacao, als een echte
vreemdeling tegenover Nederland vergelijkt met die
van Noord-Amerika en de Philippijnen, die eeuwenlang Spaansch zijn geweest (dus niet Amerikaansch)
en die van Engeland tegenover Malta (dat eene
Italiaansche bevolking heeft met een groot rijk vlakbij
waar het Italiaansch de taal is gebleven). Het verschil in de vergelijking ziet hij niet.
Hij eindigt zijn voorbeeld met de slotsom: »Zoo» doende hebben de Vereenigde Staten van Noord»Amerika voor het eerst in hunne geschiedenis, de
macht van den Paus moeten erkennen en erlangen
»de R. K. scholen in de Philippijnen niet alleen
»recht van bestaan, maar worden zij zelfs op milde
»wijze gesubsidieerd.»
Alzoo volgens in-Curacaosche opvatting; het Pa-

piamentsch is de taal van den Curagaoenaar.
Geef hem ook geld en macht en hij zal Curacao
gelukkig en groot maken? Neen, de Curagaoenaar
wil zelf geen macht voor wat anders, dan om de
toestanden te herstellen van voorheen. Kan Nederland dit niet, dan wel Noord-Amerika ! Nu Venezuela zijn havens steeds moeilijker bereikbaar maakt
voor den Curacaoschen handelaar, en de Curagaoenaar zelf geen uitweg meer ziet, hoopt, verlangt,
ja wenscht hij vurig een Vriend, die de macht
heeft hem terug te geven wat hij verloren heeft en
steeds verder ziet wegdrijven. Hij wil niet vooruit,
niet mee met den wereldwedloop, neen dat niet,
doch terug, terug naar jaren geleden, naar wat hij
vroeger had. Veel geld verdienen met den handel
op de kust en verder vrij blijven in zijn klein afgezonderd kringetje op »zijn eilandje».
Dit is zijn droom en schommelende in zijn wipstoel wil hij aan niets anders denken. Hij vergeet of wil
niet weten van den tijd, dat Curacao ook bloeide en
dien handel nog niet kende en... hij vergeet de waarachtige werkelijkheid. De tijden zijn veranderd, de
menschen moeten mede veranderen en ook de Curagaoenaar moet afscheid nemen van zijn droom
naar de Venezolaansche kusten.
Y-lij moet thans gaan werken op nieuwen
grondslag, vooruit in ontwikkeling en beschaving,
vooruit 1 desnoods ver van zijn gezin, doch met
moed, zoekende naar de nieuwe bronnen van
inkomsten, te land en te water. Hij neme een
voorbeeld aan den Hollander in de verre Oost
en den Amerikaan op nieuwe onbekende gronden.
Doch tevens als blanke bewoner van deze Nederlandsche kolonie, moet hij niet vergeten waarlijk
blank te zijn en niet de oude, arme slaventaal der
negers blijven aanhangen en verdedigen en zoodoende zich en zijn gezin van zijn blank vaderland
vervreemden .
Hij moet niet den neger, doch de neger hem
tot voorbeeld nemen.
Men breke met de opvatting op Curacao dat de
negertong te fijn is en zijn hersens te grof zijn
voor het Nederlandsch.
Deze geheele theorie is gegrond op gemak en
op de ingestampte verkeerde beoordeeling van den
Curagaoenaar van onze taal.
De heer Rijkens zegt o. a. over de negerstem —
en tong en stern gaan nauw samen —: »De negers
»der Vereenigde Staten steken in vele opzichten
»gunstig of bij hunne rasgenooten van Curacao en
»zelden ook heb ik bij hen dat rauwe stemgeluid
»waargenomen, hetwelk bij den Curagaoschen neger
»zoo weerzinwekkend is.
›Antegendeel, hoewel daar te lande hun stem
>nneestal forsch is, is zij bij de mannen zelden onaan»genaam en bij de vrouwen meestal melodieus.»
Het kleine Curacao, onder onderwijs van blanken
staat daarin toch geheel ten achter bij het groote
Amerika, waar de neger geen slaventaal brabbelt,
maar zelfs in aangename klanken kan spreken.
En Suriname tusschen Fransch Cayenne en Engelsch Guyana, dat ook arme Suriname toont ons,
dat tegenslag nog niet tot vervreemding behoeft te
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leiden. In armoede opgegroeid, met anders sprekende negerbevolkingen in de naburige kolonies, toont
ook hij, dat daar waar de blanke zijn taal en daarmede zijn vaderlandschen plicht niet verzaakt, de
neger hem volgt, zij het dan ook slechts in de
verte.
Hollanders, gaat hierin ter school bij de Engelschen!
En wat andere niet-Europeesche volken betreft, er zijn daarvan voorbeelden te over om te
bewijzen dat hier alles slechts een kwestie is van
hooghouden van eigen taal door de hooggeplaatsten
en meer ontwikkelden, die daarin moeten voorgaan.
Helaas misschien te lang reeds heeft te Curacao
de kanker gewoekerd, te lang heeft ieder daar het
verderf in zich opgenomen en wat bekommert men
zich daar om voorbeelden van anderen.
Waar zelfs de volbloed Javaan er een eer
in stelt vlot en vloeiend Hollandsch te spreken en
men in Holland vaak baboes lustig gearmd met
Hollandsche dienstboden merkwaardig duidelijk in onze taal hoort babbelen, niettegenstaande haar zachte taal het Italiaansch van het
Oosten wordt geheeten, waar men een negerin die
in Nederland Hollandsch spreekt beslist voor een
Surinaamsche of kaffermeid uit Transvaal mag aanzien, kan de enkele »jaja» te Curacao die al het
Nederlandsch verstaat, de weinige woorden die zij
zich zelf heeft aangeleerd, slechts als lachwekkende geluidnabootsing brabbelen.
Doch zoolang in de eerste plaats de Curacaosche
vrouw dit niet wil of kan inzien en hare kinderen
en dochters niet meer op zijn Europeesch opvoedt
of leert denken, zoolang op Curacao ook het onderwijs van het Curacaosche meisje daaraan niet krachtig
meehelpt, zal iedere poging tot verbetering of vruchtdragende ontwikkeling van Curacao verloren werk
zijn.
Santa Barbara Bendita, de rijkdommen van
John Godden mogen haar teruggegeven worden, doch
het ellendige Papiamentsch zal de eenige kolonie
onzer Nederlandsche bezittingen, waar Europeanen
als kolonist zich blijvend kunnen vestigen, verder
ten verderve voeren, de eenige kolonie, die een ware
kolonie voor Nederlanders zou kunnen zijn.
Mannen en vrouwen van Curacao, doet Uw
plicht, en helpt Uw eiland !

Wedstrijd voor Surinaamsche kinderen.
Op aanstichting der Groep Suriname van het
A.N.V. had midden December te Paramaribo een
wedstrijd voor kinderen plaats in het voordragen,
een feest dat bijgewoond werd door ZEx. den
Gouverneur.
Onze West zegt o. m. :
»Over het geheel kan men zeggen, dat de voordrachten een vleiend getuigenis aflegden van de
vorderingen van het onderwijs in de Nederlandsche
taal op de scholen, die aan den wedstrijd deelnamen. Een woord van bijzonderen lof komt daarbij toe aan de Oranjeschool, hoofd de heer A. A.
Heckers, waarvan de leerlingen met de drie eerste prijzen gingen strijken. «
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Bij deze gelegenheid werden ook de prijzen uitgedeeld aan de kinderen die het best een opstel
in de Nederlandsche taal hadden vervaardigd.
De beoordeelingsraad bestond uit de heeren C. R.
Frowein, J. R. Thomson, E. B. J. Luitinck, Mr.
G. J. Baron thoe Schwartzenberg en Hohelansberg
en C. van Drimmelen.
Prijsuitdeeling op Curacao.
Vrijdag 5 Jan. had de plechtige prijsuitdeeling
plaats op de armenscholen der Eerw. Fraters aan
de Overzijde.
De prijzen werden uitgedeeld door Z. D. H. Mgr.
J. J. A. van Baars, terwijl de plechtigheid werd
bijgewoond door verscheiden geestelijken, en het Dag.
Bestuur der Groep Ned. Antillen van het A. N. V.
Het glanspunt der plechtigheid was de Kinder-cantate
„Een Lentedag " van J. Worp. De Ami goe di Curacao teekent hierbij aan :
„De 2 2 liederen, waarvan de tekst 15 bladzijden van
een schoolschrift besloeg, werden vlot weg, zonder
een oogenblik te haperen, uit het hoofd gezongen
en zoo duidelijk werden de woorden uitgesproken,
dat men niet eens een tekstboekje van noode had.
Men kon het die jongens aanzien, dat zij vol bewondering waren voor dien heerlijken, Hollandschen
lentedag. De keuze dezer cantate getuigt derhalve
van zeer veel smaak en praktischen zin van den
onderwijzer, die aldus ongemerkt de kinderen liefde
instortte voor Holland en zijn poezie, zijn natuur
en letteren".
Groep Ned. Antillen.
Maandag 8 Jan. hield het Bestuur der Groep
Ned. Antillen eene vergadering ten huize van haren
Voorzitter, den heer J. P. E. Gaerste.
De Secretaris deelde merle, dat van den Gouverneur bericht was ontvangen, dat op de begrooting
voor het jaar 1907 een crediet van f 50o voor
de Groep zal worden aangevraagd.
Ook werd aan de Bestuursleden vertoond de
copie van het Bonaire-numnzer van Neerlandia.
Nog werd besioten, dat de te geven uitvoering
in het Theater zou plaats hebben 15 Februari,
voornamelijk voor de leden der Groep.
Westind. Handelsbetrekkingen met Nederland.
Uit een brief van den heer J. A. Snijders Jr.,
Secr. der Groep Ned. Antillen :
Dat onze kolonie hare goederen grootendeels uit
Amerika betrekt is zeer zeker te betreuren. Doch
aan wien de schuld ? Volgens mijne overtuiging aan
de Nederlandsche kooplieden, die denken dat de
bestellingen uit zichzelf naar hen toe zullen komen.
Het wemelt hier altijd van vreemde handelsreizigers ;
doch hoe weinig Hollandsche firma's zenden hunne
vertegenwoordigers naar deze kolonie ? Men moet
eerder nog verhaasd zijn over het feit dat er nog
zooveel uit Holland betrokken wordt, zooals blikgroenten, boter, sigaren, enz. In de laatste jaren
hebben ook enkele Hollandsche firma's vertegenwoordigers hierheen gezonden. Men schijnt dus ook
in dit opzicht in Holland te ontwaken.
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Het meer of minder gebruik van te vermijden
uitheemsche woorden hangt, geloof ik, als bij ieder
Nederlander ook bij de Gereformeerden, grootendeels

Ingezonden
De redactie van Neerlandia herinnert opnieuw
dat ingezonden stukken slechts voluit geteekend
worden geplaatst. Waar niet dan ruiterlijk mag
worden gestreden, is hinderlaag nooit geoorloofd.
Slechts dan wordt op den regel groote uitzondering gemaakt, als de redactie der betreffende
groep daartoe voldoende aanleiding vindt en den
ernst der bedoeling niet betwijfelt. Dit is het geval
met het artikel „Het verval van Curacao", bl. 2 r. Het
Hoofdbestuur stelt zich in dezen geen partij,
al meende het de plaatsing niet te mogen weigeren.

of van de mate van geschiktheid, die hij heeft om
iets te voelen voor het streven van het A. N. V.
en, mogelijk als gevolg daarvan, van de mindere of
meerdere aandacht, die hij aan dat streven schenkt.
Het is dus volstrekt geen kerkelijke, maar een
persoonlijke kwestie.
Ook zonder in botsing te komen met het Geref.
kerkelijk spraakgebruik ware in het aangehaalde
stukje menig vreemdeling door een Hollandsch
woord te vervangen geweest.
Met de verzekering mijner hoogachting heb ik
de eer te zijn,
Uw. dw. dn.

Leerdam, 20 Yanuari 1906.

C. DE VRIES.

Geachte Redactie,
Met hen, die beweren, dat Neerlandia te
zakelijk en te ernstig en niet onderhoudend genoeg
zou zijn, ben ik het niet eens. Bet is m. juist
een verdienste in ons blad, dat het blijft bij de
zaak, die het bepleit en niet gelijk gesteld wil
warden met een gewoon tijdschrift, dat men hoofdzakelijk tot ontspanning leest ; ofschoon ook in
Neerlandia niet ontbreekt, wat voor velen ontspanning kan zijn.
Intusschen ben ik zoo vrij, een opmerking te
maken van geheel anderen aard. En waar Neerlandia
een blad wil zijn voor alle Nederlanders, zonder
onderscheid van geestesrichting, vertrouw ik, dat
Gij, geachte Redactie, mij de opmerking ten goede
zult houden.
In het Januari-nr. staat onder een aanhaling uit
het verslag van een Gereformeerde-predikantenvergadering dit :
»Toegegeven, dat men de wetenschap moet
vergunnen, vreemde vaktermen te gebruiken, die
korter de bedoeling uitdrukken dan een Hollandsche
benarning zou doen, maar komt (ik onderstreep)

in het Gereformeerd kerkelijk spaakgebruik ooze
moedertaal niet wat te erg in het gedrang
Die laatste vraag nu kan aanleiding geven tot
een opvatting, die m. onjuist is : alsof het bepaald aan het Gereformeerd kerkelijk spraakgebruik
eigen zou zijn, de moedertaal te verwaarloozen.
Wa,t U zeker wel niet bedoeld zult hebben 1) en wat
ook moeilijk te bewijzen zou zijn.
Neen -zeker niet. Neerlandia bedoelt nooit iets dat in
strijd is met het vaste Verbondsbeginsel van , volstrekte
dapJartijdigheid. leder Nederlander kan yolkomen gerust
zijn , op de goecle trouw van het bestuur in dit opzicht.
Trouwens de Heer de Vries twijfelt daaraan niet ; om hem
behoeft dit niet te worden gezegd en zijne woorden geven
tot deze verklaring dan ook geen rechtstreeksche aanleiding.
Wel echter vreest het bestuur dat er zijn die, niet er aan
twijfelen, daarvoor ontbreekt voldoende grond, maar toch
huiverig zijn om te gelooven dat samenwerking mogelijk is
tusschen de vele en velerlei verdeelde Nederlanders op elk
gebied.
juist dat is van het A. N. V. de groote beteekenis en ook
de groote kracht, dat het eeuheid brengt waar die verwaarloosd werd, eenheid door ons aller taal en nationaliteit.
RED.

Tooneelstukken voor Zuid-Afrika.
Geachte Redactie.
Naar aanleiding van het in de Januari-aflevering
medegedeeld rondschrijven van de Studenten-afdeeling Leiden aan alle uitgevers, hun verzoekende
catalogi van tooneelstukken, enz., toe te zenden, zij
het mij vergund eene opmerking te maken.
Ik vermoed dat de Stud.-Afd. te Leiden zich
nog weinig heeft bewogen op tooneelgebied ; zij
zou anders weten dat de catalogi, zooals die hier
te lande uitgegeven worden, niets meer dan den
naam van het stuk, den naam van den schrijver,
het aantal personen en den prijs vermelden.
Noch de naam van het stuk, noch de naam van
den schrijver wijzen aan wat de aard, de bewerking, de eischen van spel en zeggen, aankleeding
(monteering) van het stuk, enz. betreffen.
Iemand, die het stuk, welks naam hij vindt in
een catalogue, niet kent, kan niet in het minst
oordeelen of het voor het doel, dat hij wenscht te
bereiken, geschikt is.
De eenige wijze, waarop de „verschillende p ersonen in Z.-Afrika " gebaat worden, is dat zij in
kennis gesteld worden met het stuk zelf. Van uit
Nederland is het om verschillende redenen niet
mogelijk te oordeelen welke stukken gewenscht worden, zonder volledige voorlichting van dengene,
die ze wenscht uit te voeren.
Ik heb, gedurende mijn 9-jarig verblijf te Pretoria 32 verschillende groote en kleine tooneelstukken voorbereid en had een bibliotheek van een r 5 o
tal stukken tot mijne beschikking ; toch waren de
meeste daarvan in de Tooneelvereeniging „ONZE
TAAL " waarvan ik de leider was, niet voor opvoering geschikt.
Van die, welke niet geschikt waren, was het grootste deel volgens catalogi aangeschaft.
Het opzenden van catalogi naar de „verschillenslechts in sch/n bevredigen.
de personen, zal m.
Neen, om die personen werkelijk te helpen, moet
veel toewijding getoond worden, want de eenige
moet worden ingeslagen is :
weg, die m.
iste. Aan den betrokken belanghebbende te vragen :
Wat is het eigenlijk doel van U of 'van de
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vereeniging, waarvoor gij werkt ? M. a. w. Is
het doel alleen kunst, of slechts ter bevordering van gezellig verkeer ? Staat de bevordering van de Hollandsche taal op den voorgrond ?
Beschikt gij of Uwe vereeniging over een voldoend aantal goede krachten en over de gelden, noodig voor eene goed verzorgde nitvoering ?
Hebt gij een goeden leider ?
Kunt U ons een paar stukken noemen, die
door U of Uwe vereeniging met succes zijn
uitgevoerd?
2 de . Zijn al deze vragen voldoende beantwoord,
dan is het m. mogelijk om uit een groot aantal
bekende stukken eene keuze te doen.
3 de . Is deze keuze geschied, dan moeten de
stukken gezonden worden aan iemand, (bijv. een
boekhandelaar), die zich belasten wil met het ter
lezing uitleenen aan den belanghebbenden persoon
en die tevens zorg wil dragen dat de stukken, die
niet gebruikt worden, bij hem terug bezorgd worden, om voor anderen te dienen.
Er bestaat in Nederland genoeg gelegenheid stukken ter lezing te krijgen, dus dit is geen bezwaar.
Wel een bezwaar is het wellicht iemand te vinden,
die tooneelkennis genoeg bezit om stukken te beoordeelen en die genegen is ze door te lezen en
ze in verband met de antwoorden op de boven
gestelde vragen te rangschikken. Toch geloof ik
dat wanneer de zaak met ernst wordt aangepakt,
ze wel uitvoerbaar zal blijken te zijn.
Met de meeste hoogachting
Uw dw.
D. BALFOORT.
's-Gravenhage, 19 Jan. 1906.

Nationale gedenkdagen.
Geachte Redactie,
Het A. N. V. v‘ il bij alle Nederlanders en Stamverwanten, waar ter wereld zij zich ophouden, het
bewustzijn van starne6nheid wekken.
Zou het bewustzijn van stam-eenheid niet zeer
gewekt en gesterkt worden, vooral onder hen, die
ver van den ouden stam verwijderd leven, wanneer
de nationale gedenkdagen door hen mede worden
herdacht en gevierd ? Kan en moet dan niet het
A. N. V. juist de buiten Nederland wonende Nederlanders' oproepen om met ons de geboortedagen
van Rembrandt en van Bilderdijk te herdenken ?
En zijn er geen plannen te maken om bijv. de
Rembrandt-portefeuille in grooten getale onder onze
buitenlandsche stamverwanten te verspreiden ? Ik
zou gaarne aan het Hoofdbestuur van de groepen
Nederland en Belgie in overweging willen geven,
om een duizendtal van die albums ter beschikking
te stellen van de groepsbesturen in den vreemde,
om daar in de eerste plaats aan de geldelijk minder
bevoorrechten te worden uitgereikt. Waar men dezen
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zomer Engelschman en Amerikaan den roem van
onzen Rembrandt zal hooren verkondigen, daar zou
het toch diep beschamend zijn als de Nederlander
in den vreemde dien Rembrandt ter nauwer nood
kende.
Hoogachtend,
Uw dw. dr.,
Wons, 5 Febr. 'o6.

J. J. FLOOR.

Reciteer- en Debating-Club.
Onder dezen bastaard-titel bestaan bier in deze
tweetalige provincie verscheidene vereenigingen, die
't goede doel beoogen de Friesche jongelingschap
zich beter thuis te doen gevoelen in de algemeene
Nederlandsche taal. Men maakt kennis met de
letterkunde, men draagt gedichten en proza meer
of min verdienstelijk voor, houdt daar zelfs wedstrijden in, levert opstellen, houdt toespraken en
redevoeringen voor de vuist, in een woord, men
oefent zich in 't gebruik der Nederlandsche taal
— en berust er in, zoo'n on-nederlandschen naam
te dragen. De naam is niet Fransch, niet Engelsch,
een mengelmoes van 't een en ander, een echte
bastaard, als deze contradictio in terminis er mee
door kan.
Wie helpt ons aan een naam, die 't loffelijk
streven kort en krachtig uitdrukt ?
Wons.

J. J.

FLOOR.

De Heer Floor bewijst door het stellen reeds
van deze vraag, dat het antwoord niet gemakkelijk
is. Anders had hij zelf de oplossing er wel bij
gegeven ; de Zuid-Afrikaansche lucht zal op zijn
taalvermogen wel niet zoo slecht hebben gewerkt.
Eerst club. Zooals wij dat Engelsch geschreven
woord uitspreken, zou een Engelschman het in het
geheel niet verstaan ; bij ons zou het klup moeten
zijn, geheel Hollandsch geworden. Maar wij storen
ons aan die werkelijkheid weinig, daar wij ook nog
steeds spreken van trem en reels en zoo, terwijl
we meestal tram en rails schrijven. De vraag is,
is club, met een stevige Hollandsche u als in hut
en stut en met een ouderwetsche p aan het eind,
ook in Engelsche schrijfwijze te beschouwen als
een aangenomen woord ? 't Gebruik zegt ja.
En dan Reciteer. Wat zouden wij daarvoor zeggen ?
Voordracht? Hetzelfde is het niet. Reciteeren is
uitsluitend van verzen ; voordragen doet men ook
stukjes. De nieuwste vinding is zeggen en zegging ;
maar dat is een mode, een manier, enkel op een
bepaalde wijze van lezen toepasselijk, en zeker
verre van algemeen. Bovendien onze reciteergezelschappen zijn van ouden huize en hebben dus
verkregen recht ; het woord is eigen geworden.
Rest nog Debating. Hoe een argeloos mensch
dat woord moet bekijken is een zieleraadsel ; hij
hanteert het in den beginne ongetwijfeld als een
kat een vergiftigde bokking ; er is een luchtje aan.
.Hij hoort diebeeting maar doorgrondt het niet.
Daarvoor kan men hem debatteeren en debat ver-
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eeren, ook wel geen alledaagsche kost, maar toch
inheemsch geworden en gemakkelijker in het gebruik.
Een overeenkomstig Hollandsch woord, wie ziet het ?
Nog een kleinigheid. Als iemand zei : Lees- en
Dancing Room of; stel zoo'n ding bestond, Balanceer en Walking Stick voor Lees- en Danszaal of
Balanceer- en Wandelstok, dan zou men dat, tenzij
men alles slikt, toch wel wat kras vinden. En is
Reciteer- en Debating-Club minder kras ?
Het veiligst is terug te komen tot Onder
Ons of Tot nut en Vermaak of Welsprekendheid —
uiterlijke hoeft daar niet eens bij, want aan innerlijke
zal wel niemand denken -- of, en dat is het beste
Hollandsch en voldoet volkomen aan den eisch,
daar gewoonlijk ook wel stukjes worden gespeeld
en alleenspraken worden gehouden, Voordracht- en

Debatvereeniging.
De Heer Floor zal echter zien : 't blijft zooals
het was. In elk geval hebben die leden dan gelegenheid gehad bier te lezen dat er meer aan hun
Klup vastzit dan zij ooit hebben gedroomd.
RED.

Geachte Redactie,
Vergun me een enkel woord in ons Orgaan.
Allereerst om dank uit te spreken aan den beer
Wagenvoort voor het stuk, door hem aan den Minister gericht over de Nederlandsche taal enz. te
Smyrna. In dien geest moet meer geschreven worden, en dan — aanhouden. Wat voor Smyrna
geldt, geldt voor zooveel andere steden en landstreken.
Ten tweede, dank aan Dr. Al. Nijland die —
hoe schijnbaar gering de zaak ook zij — toont te
bezitten wat ons „beschaafd publiek" veelal mist :
Nederlandsch gevoel. Is er iets gekkers dan Nederlanders te hooren kallen van een rondpoint, een
abattoir, een boulevard ? ;,Rondte " is flink Nederlandsch. In Zeist spreekt ieder van het „Rond"
dat ook goed is. (Men loopt b.v. in de rondte of
in het rand). Dat echter de Amsterdammers niet
voelen, dat het vreemde niet deugt, het niet tegenhouden, afwijzen, — dat is het ontmoedigende. Ik
woonde onlangs een vergadering onzer afdeeling
bij, die mij liet komen op de eerste..... „ëtage"
Risum teneatis — om ook eens vreemde woorden
te gebruiken.
Ten derde verblijd ik mij, dat U den geachten
inzender heel uit Boekhara althans niet afwijst.
Is werkelijk „leergang " niet beter dan „cursus",
„schrijver' ' dan „secretaris,„ „briefwisseling " dan
„correspondentie " 1 ). Laat ons dan eens lets te ver
gaan. 't Is geen weelde. Ik weet heel goed, dat
„demonstratie" slecht vertaald wordt door „betooging". Toch gebruik ik het laatste.
Wat er uit moet is die laffe, ontzenuwende,
onze zelfstandigheid bedreigende voorliefde voor
1 ) RED.: Leergang en cursus zijn niet hetzelfde ; het eerste
is de leiddraad, het tweede het tijdshestek. Een schrijver
kan secretaris zijn, maar is het zelden. Briefwisseling en
correspondentie dekken elkaar nagenoeg, niet geheel evenwel.

uitheemsche woorden. Waarom vraagt de burgemeester eener Nederlandsche stad in het Fransch
de raadsleden te gast ? Waarom hangt aan de Amsterdamsche Beurs een „Safe deposit" uit ? Te Potsdam las ik in de omnibussen het verzoek geen
vreemde woorden te gebruiken. Hier in Nederland
wordt ge begroet met een „pas", een „retour ' ' en
al dien onzin meer.
Ten slotte dit ; een zeer bescheiden vraag : Is
in onze afdeelingen op dit gebied en op menig
ander niet veel meer te doen? De leden kennen
elkaar nauwelijks. Er is zoo weinig verband. Is het
niet mogelijk nu en dan saam te komen, niet enkel
om redevoeringen te hooren, maar om saam te
spreken ? Laat iemand een geschikt, voor het algemeen boeiend, althans begrijpelijk onderwerp, kort
inleiden, daarna gelegenheid voor elk gegeven worden zich uit te spreken. En dan — als men tot
een besluit is gekomen, volge aanstonds een of
andere maatregel van uitvoering. De belangstelling
kan levendig gehouden worden, maar moet dat ook.
Want het gevoel voor het streven van ons verbond,
en voor de taal onzes yolks is, naar mijn meening
zwak, bedenkelijk zwak bij de Nederlanders. Tot „gestudeerde lui" toe praten van „ansichten'', „ander
referte", „bemerkingen" en meer zulk moois en
— lachen u minachtend uit als ge er tegen opkomt.
Onze zaak is nog geen volkszaak ! Wie brengt
het er toe dat zij 't wordt ?
Hoogachtend,
Uw dw.
A. J. HOOGENBIRK.
Amsterdam.

ALLERLEI.
Karakterloosheid en Naaperij.

Allen weerbaar, orgaan van Volksweerbaarheid,
bevatte onlangs den volgenden brief van Marcellus
Emants :
Geachte Heer,
Vergun mij — schoon persoonlik u onbekend —
u met een enkel woord mede te delen, dat ik met
zoveel instemming en zulk een groat genoegen uw
opstel in De Ni euwe Courant van 23 November 1.1.
heb gelezen. U heeft m. volkomen gelijk met uw
laatste woorden : „een geleidelijke maar stelselmatige oplossing van het Nationaal gevoel."
Bismarck moet eens gezegd hebben : ,,Holland
behoeven we niet te annexeeren ; dat annexeert
zichzelf wel."
Deze woorden lijken mij alleen in zoverre onjuist,
als wij onszelf niet uitsluitend verduitschen, maar
ook verfransen, verengelsen en dus.... vernullen.
En dat wij tegelijkertijd koppig vasthouden aan
ettelike bekrompenheden en dwaze gewoonten, bewijst hiertegen niets. Ongelukkig willen de Nederlanders over 't algemeen dit niet inzien. Zij zijn
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juist prat op een karakterloos kosmopolitisme, dat
zich uit door nadapzucht, kruiperij tegenover
vreemden, verachting van al wat echt Nederlands
is, onmacht tot zelfstandige ontwikkeling.
Evenwel, niet alleen de Nederlandse verbruikers
hebben schuld. Ook de fabrikanten kunnen niet
worden vrijgepleit. Ik ken een uitstekende overhemden-fabrikant, die Nederlandse waar levert en
zulk een deugdelik gevestigde naam bezit, dat hij
zonder enige schade te lijden zijn Franse brieven
en opschriften zou kunnen vervangen door Nederlandse. U moest de drogredenen Bens horen, waarom
hij tot dit laatste niet wil besluiten !
Van een andere Nederlandse firma draag ik
ondergoed ; maar de winkelier, die 't mij levert,
klaagt er steen en been over, dat deze firma veel
minder „courant" is dan buitenlandse firma's.
De wijn, die ik rechtstreeks uit Bordeaux onty ang, wordt geassureerd bij een Franse maatschappij.
Toon ik trachtte de Franse maatschappij door een
Nederlandse te doen vervangen, werd mij tegengeworpen, dat de Nederlandse maatschappijen nooit
tot betaling overgingen dan na het opwerpen van
talloze chicanes.
Mijn vrouw — een Duitse — begreep bij haar
aankomst alhier, dat zij haar kleren niet meer in
Duitsland moest laten maken. Wat bleek echter
al gauw ? Dat hier de prijzen veel hoger waren,
terwijl de makelij ondeugdeliker was dan te Berlijn.
Aangenomen nu, dat bet verschil in prijs een gevolg is van slechte lonen in Duitsland, moest de
deugdelikheid dan niet juist daarom hier beter zijn ?
Dikwels moet ik denken, dat wij tot niets meer
in staat zijn dan tot slecht nadpen. Karakterloosheid en knoeierij nemen hand over hand toe.
Hoevelen van onze beste letterkundigen schrijven
niet zonder blikken of blozen een gefabriekt taaltje
neer, dat wemelt van Germanismen, Anglicismen,
Gallicismen en andere fouten tegen het eigen karakter van de Nederlandse taal. En geen beoordeelaar bekommert zich daar meer om. Taal-muziek, woordkunst en vooral, wat daarvoor moet
doorgaan.... o, ja wel ; maar zuiverheid, echtheid
van taal.... onnoodig.
Zowel in de vreemde als tegenover vreemdelingen in Nederland overkornt het mij telkens, dat
ik mij moet schamen voor mijn yolk en voor de
toestanden in mijn land en mijn stad.
Van harte hoop ik, dat uw woorden in vloed
zullen hebben. Ik vrees echter voor het tegendeel.
Wie gewonnen moeten worden zijn de vrouwen.
Waar die ontaarden of ontaard zijn, daar gaat het
ganse y olk achteruit. En bij ons gaan die helaas
voor in karakterloosheid en naaperij.
Zolang onze vrouwen menen, dat verbeteren beduidt : in de vreemde zoeken naar iets om na te
bootsen, zoolang is een zelfstandige, nasionale
ontwikkeling onmogelik.

Spijskaarten.
Grappig lijkt vaak de geheel overbodige hardhandigheid om op de menu's elken vreemdeling te
nekken. Heimelijk verdenkt men den opsteller
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soms den draak te steken met het heele geval.
En die manier is nog zoo kwaad niet.
Een spijskaart kan geestig, kan een schrander
letterkundig kunststukje zijn. Daarvoor is niet voldoende dat zij op geschept oud-Hollandsch papier
is gedrukt met Oud-Hollandsche letter ; zonder
overeenkomstigen tekst is zulk een uitdossing
teeken van weinig smaak. Een spijskaart kan ook
geheel in het Hollandsch zijn, wanneer men eenvoudig de spijs wil aanduiden. Enkel worteltjes
en kalfsrib en flensjes en wat al in de verbeelding lekkers kan opkomen — dat in het Fransch
is dwaasheid. Maar om Hors d'oeuvre Buitengerecht of Buitenwerk te noemen, of Consommé
Colbert Korte-jasjes-soep, of Sauce Velout6e
Fluweelsaus of Mayonnaise oliesaus — dat
alles is hoogst vermakelijk of met opzet of door
argeloosheid.
Want als het waar is dat onze botersaus wezenlijk gemaakt wordt van boter, en onze
kappertjessaus wordt gekruid met kappertjes, en
onze erwtensoep gekookt van erwten, en onze
oliekoeken gebakken in olie, wie rift dan niet bij
voorbaat van de fluweelsaus die hem te wachten
staat, nadat hij zich door korte-jasjessoep heeft
heengewerkt, en de oliesaus in de verte hem bovendien nog tegenglimt I Niets vermag den veegen
dischgenoot dan te troosten, zelfs niet de overweging dat Colbert, de Generaal, de Pair van
Frankrijk, gelukkig niet den smaad meer heeft
beleefd van met een kort jasje te worden verward.
Ook in de spijskaarten onderscheide men de
grens. De Hollandsche keuken zij Hollandsch in
woord en daad ; als zij dat waarlijk wordt en
blijft, is er voldoende winst. Aan den Franschman dus de onbeperkte heerschappij over hoogere
taartrol en schuimspaan aan ons het Hollandsch
degelijke maal — en de zee !

Tijdelijk weer thuis.
Een die zich noenit „X. Y. Z. Taalvriend " zendt
aan Neerlandia uit Suriname een hummer van de
Paramaribo, met vriendelijk verzoek om daaruit
een artikel over te nemen, getiteld „De Vrouw en
het Nederlandsch " 't was juist iets voor Neerlandia.
De redactie herkende het terstond als eigen
kind, uit Karen jaargang i 9 0I van bladzijde
142 ontsnapt, en sedert dolend van courant tot.
courant eindelijk in het vaderhuis weer aangeland.
Welkom hier, artikel ! Maar in uw eigen jaargang zult gij het toch niet harden. Gij moet er
weer op uit, om aan de Nederlandsche vrouw
over de geheele wer gild telkens en telkens te
zeggen, dat ook haar plaats is in het A. N. V.

De eerste zendelingen der kunst.
In de laatste aflevering van Oud-Holland staat een
Duitsch opstel van den Oostenrijker Alex. Hajdecki. Dit
zijn bescheiden, schrijft hij, voor de Oostenrijksche,
niet voor de Nederlandsche kunstgeschiedenis. Maar
„wij bezitten in Weenen geen kunst-wetenschappelijke
uitgaven, waarin dergelijke stukken ondergebracht
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kunnen worden.' ' De bescheiden betreffen trouwens
Nederlanders, — Nederlanders, wier leven en
werken grootendeels aan Oostenrijk hooren. Bijna
honderd kunstenaars uit de 17 de en 8de eeuw.
„De Nederlanders' ', zegt Hajdecki, „waren de eerste
zendelingen der kunst ; gelijk de apostelen droegen
zij hun kunst zelf de heele wereld in en verkondigden en onderwezen haar."
Eigen Taal.
Een brief uit Rome in de Avondpost van 7
dezer bevat het volgende :
Reeds jaren bestaat hier een wet, regelende de
verplichtingen waaraan eigenaars van hotels, magazijnen en e.d. gehouden zijn inzake de naam- en
reclameborden. De wet schrijft o.a. voor, dat de
opschriften in 't Italiaansch moeten worden aangebracht ; wil men in eenige andere taal den naam
van het hotel bijv. vermelden, dan is zulks geoorloofd, mits in kleine karakters en onder de Italiaansche woorden. Eigen taal gaat voor, zegt de wet.
Maar er schijnt in de laatste jaren de hand mede
gelicht te zijn. Overal ziet men, in Rome zeker
niet het minst, in reuzenletters vreemde namen en
dan klein in een verscholen hoekje de Italiaansche,
z66 bedeesd, zOO weinig sprekend als waren zij de
indringers die noode geduld worden. Een vaderlandslievende geest riep om hulp voor de verdrukte
moedertaal bij den minister van Handel en Nijverheid ; deze op zijn beurt bracht de wet weder eens
onder de aandacht van de gemeentebesturen, en
als alles goed gaat, dan zullen de decorateurs,
schilders en naamfabrikanten een goeden en gouden
tijd tegemoet gaan. De te Rome verschijnende
Italie (Fransch dagblad met sedert dit jaar ook een
gedeeltelijk Engelschen tekst) spot wat met deze
voorschriften, overdrijft en mist daardoor haar doel.
Zij doet het voorkomen, alsof bij order van hoogerhand vreemde talen geweerd zullen worden ; dat
men slechts Italiaansch als spreektaal zal dulden.
En zij gooide het heelemaal op een grapje, toen
dezer dagen zonder toestemming (1) van den sindaco
(burgemeester) gasten in een hotel, waar brand was
ontstaan, al vluchtend in alle mogelijke talen „brand"
en „hulp" hadden geroepen.
M. i. echter handelde de Regeering goed, weer
eens deze wet met grootere gestrengheid toe te
passen. Een y olk mOet zijn eigen taal hooghouden.
En wanneer door het slechte voorbeeld van enkelen
(voorbeeld dat nog' te sterker werkt waar het dagelijks en overal het yolk onder : het oog komt)
eigen taal achterafgezet dreigt te worden, dan......
caveant consoles I De vreemdelingen zullen er
inderdaad niet om wegblijven. Integendeel elk weldenkend mensch, die voor zijn eigen taal voelt,
zal eerbiedigen dat ook anderen de hunne hooghouden.

Nederlanders en Stamverwanten,
steunt de Nederlandsche nijverheid !

Een goed plan.
Wij hebben gelezen, dat de Noren een Algemeen
Noorsch Verbond willen oprichten, iets in den
trant van ons A. N. V. In de Noren zit een sterke
trekgeest en jaarlijks verlaten om en bij de twintig
duizend menschen het toch al schaarsch bevolkte
vaderland om zich over de geheele wereld te verspieiden. 1) Om die menschen niet voor den Noorschen
stam verloren te laten gaan wil men nu een Noorsch
wereldverbond stichten. Er bestaan in den vreemde
al vele vereenigingen van Noren, maar men wil
ze met elkaar in verbinding brengen en alle met
het vaderland. Zoo mogelijk zou er overal, waar
een aanmerkelijk aantal Noren bijeen zijn, een
Noorsch huis ingericht worden, een vereenigingsgebouw, waar de Noren elkaar kunnen treffen,
Noorsche kranten en boeken vinden, waar zij zich
thuis kunnen voelen, gelegenheid tot eten hebben enz.
Ziedaar reeds een denkbeeld, dat men ter plaatse,
waar een aanmerkelijk aantal menschen van Nederlandschen stam wonen, ter uitvoering overwegen
kan. Maar er is voor zoo'n inrichting nog al
geld noodig, en dus vreezen wij, dat dit denkbeeld
slechts in enkele gevallen verwezenlijkt te kunnen
worden. Maar er is nog een ander plan opgeworpen om de Noorsche zaak te bevorderen, en
dat ligt misschien beter in het bereik van ons A. N. V.
Het hoofdbestuur van de Noorsche vereeniging —
zoo is het voorstel zendt een of meer goede
sprekers uit. Deze reizen de afdeelingen over de
geheele wereld rond, treden daarin op, houden zoo
den Noorschen geest levendig en versterken tevens
den band tusschen de afdeelingen en de moedervereeniging in Noorwegen.
Is dat niet een goed plan ook voor het A. N. V. ?
Ook hiervoor is zeker geld noodig, maar met bijdragen uit Oost- en West-Indie en van elders, waar
Nederlandsche kolonien van eenig belang zijn, zou
het Verbond misschien de reis, om te beginnen van 66n
spreker, wel kunnen bekostigen. Er zou natuurlijk veel
aan de keuze van den spreker gelegen zijn. Want
niet alleen moet 't iemand wezen, die een gehoor
weet te boeken, maar ook iemand met organiseerende gave, die de vereeniging van de Nederlanders
waar hij spreekt op pooten kan zetten, gemakkelijk
in den omgang met zooveel verschillende menschen
en ook in zijn geheele optreden een waardig vertegenwoordiger van ons Verbond en ons yolk.
Had men 't voor wenschen, dan zou men hem
een zanger of zangeres op reis willen meegeven.
Een man als de Gentsche toondichter Emiel
Hullebroeck b.v., die tegelijk goed spreker en
smaakvol zanger is, zou voor de verlevendiging
van den Nederlandschen geest door het Nederlandsche lied wonderen kunnen doen. Zoo een
zanger of een zangeres zou tevens de kosten van
de reis verminderen, want er is niets tegen om op
verschillende plaatsen intreegeld te heffen. Als men
goede waar aanbiedt, mag men dat doen. Het is
om er eens over te denken.
Tusschen I 88o —1898 verlieten 410 .000 Nederlanders
ons land. Dat is ongeveer 23000 per jaar! Wat is er van
hen geworden ? Wie heeft zich om hen bekreund ?
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Twee Hollandsche kiekjes
uit Engeland.
I.

Bristol's Hollandsch Huis.

De foto stelt een oud Hollandsch
huis voor, gelegen hoek High street in
Wine street, in het midden der stad
Bristol. Het was overgebracht van
Holland in 1676. Daar het voor bewoning niet langer geschikt is, heeft
het gemeentebestuur in 1905 besloten
het te doen afbreken.
Wij danken deze foto aan den heer
F. Oudschans Dentz, onzen vertegenwoordiger te Londen.
II. De Hollandsche kerk te Londen, van bin'nen.
De foto werd ingezonden door den
heer D. Krabman, met het volgende
bijschrift:
Op den voorgrond de zeer mooi
uitgesneden offerbus. »voor de armen, «
gemaakt in 1902 door J. Th. Potharst
bewoner van het hofje waarover in
het September-nummer van Neerlandia 1905 geschreven werd. Op dit eikenhouten stuk werk staat achtereenvolgens
op de verschillende kanten uitgesneden :
Gedenk de armen, Kindly remember
the poor, Peace on earth, Good will
to all. Ook het wapen met de woorden
»Je maintiendrai« is er in uitgehouwen
en aan den voet leest men : Made in
the Dutch home Old Charlton Kent 1902.
Op de voorste pilaar rechts, zien we

Bristol's Hollandsch huis.

35
een bord waarop : »It is requested that
no person will walk round the church
during the service« geschilderd staat.
Waarom die waarschuwing ook niet in
't Hollandsch er bij gevoegd Er
zijn toch immers ook wel eens Hollandsche bezoekers!
Gedurende den dienst is een koord
tusschen de pilaren gespannen om het
wandelen te voorkomen. Ook de banken
buiten de omheining getuigen van de
stilte die de predikant wenscht onder
zijne rede. Immers gedurende den dienst
kunnen binnenkomenden op die banken
plaats nemen.
De duidelijk zichtbare preekstoel
evenals het orgel dagteekenen van 1865,
na den grooten brand reeds vroeger in
Nee, landia verhaald. Links zien we aan
den muur 66n van de vele gedenksteenen in het gebouw aangebracht.
Deze is ter gedachtenis aan »Margaretha Laurentia dochter en erfgenaam
van Laurentius Huyssen Heer van
Weelde in Zeeland« overleden 26 April
MDCXCII.
Voor de geschiedenis dezer kerk en
Naar werk in deze wereldstad, wordt
verwezen naar ' t April- en Sept.-Nr.
van Neerlandia 19 o 5.
De grond (in The City) waarop de Hollandsche kerk gebouwd is, is £1.000.000
waard. Men heeft die som er voor
willen geven en bovendien aangeboden een nieuwe kerk elders te laten
bouwen. Maar het aanbod werd van d
hand gewezen.

De Hollandsche Kerk te Londen van binnen.
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Het Nederlandsch en de Sport.
De heer J. Pierson te Parijs schreef in De Kampioen
naar aanleiding van een artikel van den hoofdredacteur, dat wemelde van vreemde termen, voor een
leek zonder woordenboek niet te verstaan :
Het „automobilisme" heeft veel vreemde woorden
ingevoerd. Heeft „De Kampioen" daar niet heel
sterk aan medeheholpen? Mag dat?
1k herinner mij nog den goeden strijd, gevoerd
door den A. N. W. B., om het woord rijwiel
ingang te doen vinden, ik juichte dat van ganscher
harte toe; waarom zou „De Kampioen " weder
niet voortgaan in een strijd tegen vreemde woorden
in het „automobilisme".
Het Algemeen Nederlandsch Verbond ijvert
. voor onze taal even sterk als de A. N. W. B.
voor „sport" (lichaamsoefening); beide bonden kunnen elkander wederkeerig steunen.
Weldra wordt de Parijzer tentoonstelling geopend
en zal ,,De Kampioen" zeer zeker een versiag
geven van de nieuwste snuifjes op het gebied van
„automobielen". Waarom zou van deze gelegenheid
geen gebruik worden gemaakt om goed Nederlandsch
klinkende namen aan alle deelen en onderdeelen
te geven ?
Veramerikaanscht.
Uit een schrijven van den heer H. Swets te
Dexter, New Mex.
Een Hollander die nog lets van zijn taal houdt
moet zich hier dikwijls ergeren b.v. aan personen
die zich niet meer noemen met den goedklinkenden
naam van Ten Cate, maar die veranderen in Carter ;
aan Hollanders die in 't publiek Engelsch denken
te zingen, en dan zich na afloop van de voorstelling hooren toevoegen : „Jammer dat ge niet
in 't Engelsch gezongen hebt, ge weet dat we geen
Hollandsch verstaan" ; aan anderen die volstrekt
geen moeite doen om hunne kinderen Hollandsch
te leeren lezen en schrijven.
Het bespottelijkst zijn die Hollanders die niet
meer verstaan kunnen worden door Hollanders die
geen Engelsch spreken en zich in 't Engelsch niet
zonder het gebruik hunner armen en beenen kunnen
uitdrukken.
Uit Amerika.

Onze Toekomst, Am. Holl. blad, verschijnend te
Chicago, schrijft :
Met de Nederlandsche taal staat en valt het
Nederlandsche karakter.
Wel langzaam, wel stukje bij stukje maar toch valt.
Dat raakt ons, Nederlanders in Amerika.
Nu is er in ons Nederlandsch volkskarakter wat
vallen mag, wat vallen moet, wat plaats moet
maken voor lets beters.
Maar hoe dat betere ons yolk in te prenten ?
Door het zijn liefde voor zijn taal te ontnemen,
ontneemt men het de achting voor, het vertrouwen
op zichzelf.
Wil men het liefde voor Americanisme inboezemen en dat doen door het met minachting voor

het eigen yolk te vervullen, dan bereikt men niet
alleen zijn doel niet, maar men vernietigt het eenig
vermogen waardoor het liefde kan opvatten voor
Amerika ; men vernietigt het vermogen van liefhebben zeif. Die verleerd heeft zijn eigen yolk,
zijn eigen taal lief te hebben, heeft verleerd lief
te hebben en die dat verleerd heeft . . . . met hem
kunt gij niets beginnen.
Wil men liefde tot Amerika inboezemen, men
versterke, veredele de liefde tot Neerlands y olk en
taal en verruime zoozeer het hart dat het ook voor
Amerika een plaats vindt.

Mededeelingen.
Vacantieleergangen te Leiden in Sept. 1906.
De Leidsche Studentenafdeeling van het A. N. V.
heeft een oproep gericht tot belangstellenden, waarin
wordt medegedeeld dat het voornemen bestaat ook
dit jaar een vacantieleergang in te richten, welke
zoo mogeliik een eenigszins uitgebreider karakter zal
dragen en behalve voor Vlamingen, ook voor de
in Europa studeerende Zuid-Afrikaanders zal bestemd zijn. Verder zal, zoo een aantal professoren
zich bereid verklaren het doel te steunen en een
voldoend aantal deelnemers zich aanmeldt, deze
leergang een tweeledige zijn, n.l. eensdeels op
medisch en wetenschappelijk, andersdeels als die
van 1905 op geschied- eu letterkundig gebied.
Misschien kan aan de studenten, die eerstgenoemde
voordrachten volgen, gelegenheid worden gegeven
om ook een deel der laatste bij te wonen.
Belangstellenden worden verzocht hun naam op
te geven aan den heer A. Welcker, Haarlemmerstraat 53, Leiden. Zij worden dan op de hoogte
gehouden van den loop der voorbereidende maatregelen. De opgave verbindt tot niets.
De beer Welcker schrijft nader:
De vacantieleergangen beginnen reeds een
vasteren vorm aan te nemen. Voor de beide
Afdeelingen hebben reeds verschillende professoren
voorloopig hunne medewerking toegezegd. Voor
de geschied- en letterkundige afdeeling de Hooggel. Heeren Professoren Mr. J. E. Heeres (geschiedkundig), Dr. J. J. Hartman (letterkundig), en Dr.
L. Knappert (geschied- of letterkundig), voor de
medische afdeeling de professoten Dr. N. Ph. Tendeloo (ziektekundige ontleedkunde), Dr. E. C. van
Leersum (geschiedenis der geneeskunde), en Dr. J.
W. Langelaan (ontleedkunde). Pogingen worden
aangewend om aan de laatste afdeeling een reeks
van klinische colleges - toe te voegen. Bovendien
stelde zich prof. Lorentz beschikbaar voor een voordracht over een onderwerp uit de theoretische
physica, zoo zich hiervoor genoegzaam deelnemers
(bv. 8 of 1 o minstens) aanmelden. Deze laatste
voordrachten zijn alleen begrijpelijk voor candidaten
in de wis- en natuurkunde, ingenieurs en misschien
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een enkele medicus, die van integraal- en differentiaalrekening eenige studie hebben gemaakt. Pogingen
worden ook nog aangewend om een buitengewoon
college over een rechtskundig onderwerp te verkrijgen.
Alles gaat slechts bij voldoende deelneming door.
Reeds mocht het bestuur op haar rondzendbrief
van vele zijden antwoord ontvangen, doch het
aantal is nog te weinig. Deze rondzendbrieven
worden bij aanvrage gaarne toegezonden, ook in
een grooter aantal exemplaren. Aanvragen in deze
te wenden tot den Schrijver der Afdeeling, die ook
verder alle mogelijke inlichtingen aangaande den
leergang verschaft.
Bevordering van vreemdelingenbezoek.
De Nederlandsche Kamer van koophandel te
Parijs heeft aan de Nederlandsche spoorwegmaatschappijen, de Vereenigingen ter bevordering van
het vreemdelingenverkeer en andere lichamen in
Nederland een rondschrijven gezonden, waarin het
er op wijst, dat in Nederland, vergeleken met
andere landen zooals Zwitserland en Italie, weinig
wordt gedaan om buitenlandsche toeristen tot een
bezoek in ons vaderland aan te moedigen, terwijl
toch door het vreemdelingenverkeer veel kapitaal
wordt aangebracht, en handel en nijverheid, dus
de algemeene welvaart zeer worden bevorderd.
0. m. zegt het rondschrijven :
„In de laatste jaren is tengevolge van allerlei
omstandigheden en gebeurtenissen de naam van
Nederland en wat van Nederlandsche afkomst is
in Frankrijk veel rneer dan vroeger op den voorgrond getreden. Wij twijfelen er niet aan of de
Franschen zouden met ingenomenheid hun schreden
naar Holland richten, wanneer men hen, meer dan
tot heden geschiedt, daarheen wist te trekken,"
Als middelen worden o. a. aangegeven voordeeliger, sneller en gemakkelijker reisgelegenheid,
nette hotels, beteugeling der straatschenderij, openstelling der Musea ook op Maandag.
De aanstaande Rembrandtfeesten zijn een even
ongezochte als geschikte aanleiding om in dezen
handelend op te treden.
Wedstrijd van Toneelletterkunde.
Bij rondschrijven van 19 Jan. heeft de Antwerpsche Tooneelraad de schrijvers uit Zuid- en
Noord-Nederland uitgenoodigd tot deelname aan
den zesden driejaarlijkschen wedstrijd voor tooneelstukken. De volgende prijzen worden uitgeloofd :
Voor de beste drama's (of treurspelen) fr. 500 en 200
Voor de beste tooneelspelen (corned ies) » 500 en 200
Voor de beste blijspelen
» 300 en 200
Voor de beste zangspeldichten
» 500 en 200
Inzending voor 15 Juni 1906 aan het Secretariaat der stad Antwerpen.
Het daghet in.... het Noorden.
Den 1 2 d" Jan. heeft de heer R. J. van der Meulen, hervormd predikant te Welsum, op een Nutsavond te Joure een rede gehouden over » Groot-
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Nederland«. Ze was een krachtig pleidooi voor
't streven van het Alg. Ned. Verbond. Spr.
eindigde zijn rede met het woord van den Koning
der Belgen : „Een yolk dat aan zee woont, kan
niet klein zijn.'
Mochten er in het Noorden van ons land meer
zulke lezingen gehouden worden, het A. N. V. zou
er weldra vasten voet hebben.
Friesland en Drente tellen nog geen enkele afdeeling van 't Verbond !
Spijskaarten.
Aan de Mg. Verg. van den Ned. Hotelhoudersbond, gehouden 4 Jan. te Groningen werd door
het Bestuur van Groep Nederland een schrijven
gericht, waarin het de leden van den Bond verzoekt
in hun zaken de Ned. Taal te gebruiken overal
waar dit zonder schade kan geschieden, in het
bizonder om naast de Fransche menu's Hollandsche
spijskaarten in te voeren voor 't Nederlandsch
publiek.
De eigenaar van 't Gouden Hoofd te 's-Gravenhage gaf hierin reeds een loffelijk voorbeeld.
Een bekeerde.
De firma A. Kreijmborg & Co., vervaardigster
van heeren-, jongeheeren- en kinderkleedingstukken,
Leidsche straat, hoek Heerengracht , Amsterdam,
had zich met een Engelsch rondschrijven tot het
publiek gericht. Een bestuurslid van Groep Nederland onderhield haar daarover met een beroep op
den omzendbrief in 1904 aan handelaars en neringdoenden. Zij antwoordde, dat zij door het vreemde
middel de aandacht had willen trekken, maar de
gegrondheid der aanmerking erkende.
Nu heeft zij een Nederlandsch rondschrijven
aan het publiek opgesteld en het Bestuur van het
A. N. V. verzocht den inhoud zoo noodig te
zuiveren van vreemde woorden en uitdrukkingen,
Zegt het voort aan tailors en tailleurs, aan patissiers, coiffeurs enz.
Inlichtingen-IJommissie V. U.
De Studenten-afdeeling » Vrije Universiteit« heeft
een inlichtingen-commissie benoemd voor hen die
aan deze hoogeschool wenschen te komen studeeren.
Zij bestaat uit de heeren J. F. van Beeck Calkoen,
A. A. L. Rutgers en J. Thijs, adres : Keizersgracht
192, Amsterdam.
Ned. werken in Amerikaansche Boekerijen.
In het » Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen « schrijft Ds. Henry Beets te Grand Rapids
over Amerikaansche bibliotheken. Hij geeft o. a.
een uitvoerige opsomming van het aantal Nederlandsche boeken, geschriften en pamfletten in de
Amer. boekerijen aanwezig.
Tooneelstukjes voor kinderen.
In het Decembernummer werd gevraagd naar
tooneelstukjes voor kinderen. De heer Van Rede
te Rotterdam wijst op de oudere jaargangen van
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Voor 't Yonge Volkje, waarin er verscheidene voorkomen.
In het bijvoegsel »Voor onze jeugd« der Decemberaflevering van het Maandschrift Op de Hoogte
werd een tooneelstukje juist voor 4 kinderen opgenomen.
De Boeken-Commissie heeft niets van dien aard.
Wie helpt haar daaraan ?
Luit. Vogel.
Van verschillende afdeelingen kwam bericht dat
' de heer Vogel van Delft bizonder voldaan heeft
met de voordracht van Koning Oedipus, Koning
Svend of Starkadd.
Gift.
In dank ontvangen een postwissel groot f 18,58
als gift aan het A.N.V., onder de letters K. D. 0.
10 Oude Nederlandsche Liederen.
Er is nog steeds vraag naar Fl. van Duijse's
bundel oude Nederlandsche liederen, uitgegeven
door het A.N.V.
De tweede druk is in bewerking bij den steenteekenaar. De verschijning kan niet vé,Or April
verwacht worden.
Prijsvraag Propagandaboekje.
komen in aanVoor een belooning van f 25,
merking de Brie antwoorden ingezonden onder de
motto's
I. Door eendracht sterk.
2. Was ist zu wollen, was zu thun.
3. Wie oude grootheid viert,
Kweekt jonge grootheid aan.
De inzenders worden verzocht hun namen aan
den Alg. Secr. op te geven.
Gelijk reeds werd meegedeeld, keurde het
Hoofdbestuur geen der ingekomen antwoorden geschikt voor uitgave.

kunst te Amsterdam, en de heeren F. R. Coers
Fzn., Wouter Hutschenruyter, directeur van het Utr.
Sted. Orkest, en Joh. Schoonderbeek te Naarden.
Door Coers' Liederenkoor werden dezen winter
weer verscheidene uitvoeringen gegeven. Te Utrecht
heeft 26 Febr., te Amsterdam 15 Maart een uitvoering plaats.
Ned. Ind. Kunsttentoonstelling te Krefeld.
De eerste burgemeester van Krefeld en de directeur van het Kaiser-Wilhelm-Museum aldaar
hebben zich met een in het Nederlandsch gesteld
rondschrifven tot onze landgenooten gewend om in
hun bezit zijnde voorwerpen op het gebied der
Indische kunst en kunstnijverheid voor een tentoonstelling of te staan, welke in de lente van dit jaar
te Krefeld zal worden gehouden.
Nederlanders, die zich vaak in een vreemde
taal tot hun landgenooten richten, kunnen aan deze
vreemdelingen een beschamend voorbeeld namen.
Nieuwe Afdeeling.
Door bemiddeling van de heeren P. H. Stuurman en E. A. Veen, die met de heeren A.
Cleyndert, J. A. Dekker Jz., N. Hoogwout, J. C.
Key Jr., J. Chr. Keg, P. van Rooyen, P. Schoen
Sz., G. Verheyden, E. G. Verkade, Heyme Vis
en L. P. Vlaanderen een rondschrijven tot de
Zaandamsche burgerij richtten, is een Afdeeling
Zaandam en Omstreken gesticht. Zij tell 3 5 leden
en is reeds de zevende in de provincie NoordHolland. Binnenkort zal een bestuur gekozen worden.
Ter navolging.
De beer Fred. Oudschans Dentz, oud-vertegenwoordiger van 't A. N. V. te Londen, heeft zijn
jaarbijdrage verdubbeld en is dientengevolge van
gewoon beschermend lid geworden.
Hollandsch leven te Chicago.

Meerderj arigheid.
Zooals men weet wordt een Nederlander tegenwoordig op 2 Ijarigen leeftijd meerderjarig.
De beer J. Pierson te Parijs maakt er terecht
opmerkzaam op dat kinderen van Nederlanders in
het buitenland thans op 21 -jarigen leeftijd moeten
beslissen of zij Nederlander willen blijven.
Het Nederlandsch Lied.
Het bestuur der vereeniging „Het Nederlandsche
Lied" heeft besloten liederen-boekjes uit te geven,
enkel tekst zonder nooten, die dienst kunnen doen
als leerboekjes op de scholen, en als tekstboekjes
voor de uitvoeringen van het Coers' Liederenkoor,
koor der vereeniging. Voorts is een commissie
benoemd om verschillende Nederlandsche liederen
uit te geven. De voorzitter der vereeniging, prof.
dr. J. te Winkel, is tevens voorzitter der commissie,
verder zijn leden mej. Cateau Esser, directrice van
de vereen. tot beoefening van vocale en dramatische

De beer I. Emmering schrijft :
„We hebben hier een bloeiende bouw , en leenvereeniging met een kapitaal van ongeveer 130.000
dollar; nog een begrafenisfonds in Roseland met
+ 3 500 leden en 15.000 dollar reserve ; een vijftal ziekenfondsen, waaronder een met 1 5o leden
en ruim I 000 dollar in kas ; een achttal Nederlandsche kerken. Het getal Nederlanders wordt op
± 45000 geraamd, waarvan ongeveer de helft
Groningers zijn."
Uit Pretoria.
De Nederlandsche Vereeniging te Pretoria heeft
besloten een eigen gebouw op te richten.
Hollandsch blaadje in Londen.
Tweemaal per maand verschijnt een godsdienstg
blaadje „Voor onze Hollandsche jongens en meisjes
in Londen" onder redactie van Mevr. H. Baart de
la Faille. 't Is reeds zijn vierden jaargang ingetreden.
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Afd. Amsterdam.
De heer Kammerlingh Onnes heeft als bestuurslid bedankt ; in zijn plaats is gekozen de heer J.
Postmus, Schoolopziener arrondissement III, Amsterdam.
Op 23 Februari zal in het gebouw van den
Werkenden Stand een kunstavond gegeven worden
door de Afdeeling. Het Bestuurslid Mr. L. H. J. Lamberts Hurrelbrinck zal eenige zijner bekende pennevruchten voordragen, terwijl het tweede gedeelte
van den avond zal gewijd zijn aan Hollandsche
liederen voor te dragen door den heer Orelio.
Studie te Leiden.
De heeren R. E. Kielstra, Oude Singel 52, A.
H. van Ophuysen, Witte Singel 37 en C. de Leeuw,
leden der Leidsche Studenten-afdeeling van het
A. N. V., vormen een bestendige commissie tot
het geven van alle mogelijke inlichtingen aan
vreemdelingen, die van plan zijn in Leiden te
komen studeeren.
Liederavonden te Rotterdam.
De Liederavonden voor het yolk door de Afd.
Rotterdam ingericht worden om de veertien dagen
gehouden in het Vereenigingsgebouw, Goudsche
weg 114. De eerstvolgende avond is Woensdag,
2 I Februari.
Vraag om inlichting.
Wie kan 't juiste adres meedeelen van :
E. H. Puckel, vroeger Cadet K. M. A., Breda.
J. F. Mojet,
„
II
I,
H v. d Slooten, „ Rue Cesar Franck, Luik, thans in Nederl.
M. de la Fuente „
Paramaribo.
Koopman,
C. S Gorsira,
„
7,
S Molenaar,
,, pia firma Kersten & Co.,
H. G. Morpurgo „
Telegrafist,
J. G. Oterdoom „ Opzichter op plantage Jagtlust
J. Seulijn
,, Directeur plantage Waterland
J. Felderhof,
II pia Mej. Reiman, le Weteringplantsoen I 8, Amsterdam.

BLADVULLING.
Ver van huis.
In Rothenburg, bij GOrlitz, in Silezie, diep in den
grond, werd bij het ploegen onlangs het deksel
gevonden van een oude Friesche tabaksdoos, waarop
Christus aan het Kruis stond gegraveerd, tusschen
de twee zondaren, benevens de woorden : De kennessen denken eens terdeeg, Wat ik heb uitgestaan,
Omdat geen zondig mensch, Verlooren zoude gaan.
Holland op zijn malst.
Gedrukte kennisgeving van een Amsterdamsche
firma :
„Hiermede berichten UEd. voorloopig de
RECEPTIE van uw aangeteekend schrijven" —
en dan de onderteekening.
— Uit een verslag : „terrein voor het deponeeren
van sputa."
— Uit een geleerden mond : Ze hebben mij een
anti-semitisch verband aangelegd.

Van onze Vertegenwoordiging
in het Buitenland.
Nederland in Japan.
Uit een brief van den heer Willem Holst, vertegenwoordiger van het A. N. V. te jokohama:
Het aantal onzer landgenooten in Japan is slechts
klein, maar bezield als de meesten zijn door een
echt nationalen geest, kan zelfs van deze kleine
kolonie, door vereeniging, een kracht uitgaan, die
Nederland's belangen hier ten goede zal kunnen
komen. Het is bij velen onzer reeds een lang gevoeld gemis geweest, in het moederland niemand
te hebben, wien wij met vertrouwen ons rakende
kwesties konden voorleggen en wien wij, waar het
nationale belangen gold, voorlichting en steun
konden vragen. Ik geloof daarom, dat het niet
moeilijk zal vallen de meeste Hollanders hier van
de wenschelijkheid te overtuigen als lid tot het
Verbond toe te treden en dat het vooruitzicht
bestaat, dat hier binnenkort een groep of afdeeling
gevormd zal kunnen worden.
In Juli 1904 werd hier een Hollandsch Leesgezelschap „Leeskring Hollandia" opgericht, waarvan ik u bijgaand het Reglement toezend en dat
ik u verzoek als lid te willen opnemen. Deze club
heeft thans een eigen leeskamer, die leden en
doortrekkenden landgenooten ter beschikking staat en
waarin enkele Hollandsche dagbladen en de voornaamste tijdschriften ter lezing liggen. Sedert
eenigen tijd streven wij naar de oprichting van een
nationale bibliotheek, maar de hooge kosten, die
daaraan zijn verbonden, staan de verwezenlijking
van dat plan zeer in den weg. Wij brachten het
tot dusver slechts tot een honderdtal banden, meest
van moderne Hollandsche schrijvers. Misschien zou
het Verbond deze boekerij op de een of andere
wijze in haar ontwikkeling kunnen steunen ?
Uit Londen.
De heer Frederik Oudschans Dentz schrijft :
In de eerste plaats wil ik melding maken van
het bezoek van Mevrouw Agatha Wegerif Gravestein,
die met groote opoffering van tijd en geld hier
een week vertoefd heeft om in Londen de Javaansche Batik bekend te maken. Zij hield in de
„Lyceum club" Piccadilly een tentoonstelling van
schoon gebatikte voorwerpen, welke zich in ruime
belangstelling van 't publiek verheugde. De door
haar gehouden lezing over 't onderwerp, wat Batik
is, hoe zij deze oorspronkelijke Javaansche kunst
het eerst heeft toegepast op pluche en fluweel in
de meest afwisselende kleuren en teekening, en
aanschouwelijk voorgesteld, werd met groote aandacht aangehoord. Met zeer veel waardeering hebben
de kranten hier van deze Javaansche nijverheid
melding gemaakt en het was een loffelijk streven
van Mevrouw Wegerif er in Engeland de aandacht
op te vestigen.
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Dan de welsprekende, bezielende, echt-Hollandsche
lezing van Consul Generaal F. M. Knobel, die hier
v6Or zijn vertrek naar Pretoria vertoefde en de
Vereeniging „Eensgezindheid" zijn indrukken mededeelde van zijn reis door de Vereenigde Staten.
Het deed het Hollandsch hart goed van dezen
hooggeplaatsten ambtenaar te hooren van de kracht
van den Hollandschen stam in Amerika en 't
aandeel dat onze natie in de wordingsgeschiedenis
en op het karakter van het Amerikaansche yolk
heeft gehad.
Het werk waarin de heer Knobel zijn indrukken
heeft neergelegd, verschijnt April a.s., onder den
titel „Dwars door het land van Roosevelt."
Midden Januari ben ik begonnen de Nederlanders, in Engeland voor zooveel ik ze bereiken kon, een
rondschrijven te zenden en ga daar geregeld mee
door, wanneer nieuwe namen en adressen mij bekend
worden. Tot heden verzond ik er 71. Het bleek
mij noodzakelijk zulks te doen. Er is antlers geen
kans de zoo verspreide Nederlanders te bereiken.
Nu krijgen ze tenminste iets van 't A. N. V. persoonlijk onder oogen en al trad slechts een klein
aantal als lid toe, dan nog waren de kosten gerechtvaardigd.
Vervolgens stelde ik mij in verbinding met de
stoomvaartmaatschappijen over het ophangen van
een kaart van het Verbond in de mailbooten. Bevredigenden uitslag kan ik u nog niet melden.
Met de Nederlandsche en Belgische ConsulsGeneraal trad ik ook in verbinding, niet geheel
zonder succes.
De Ned. Vereenigingen traden bijna alle toe als
lid van 't Verbond.
Met de Boeken-Commissie ben ik in aangename
onderhandeling geweest omtrent de gestichte en nog
te stichten bibliotheken.
De laatste weken ontving ik tal van aanvragen
om inlichtingen van Ned. Onderwijzers, vooral die zich
hier willen vestigen en voorlichting zochten. Met
den Consul-Generaal heb ik deze besproken en mij
om inlichtingen ook tot het „Education Department"
gewend.
Ik was door aangename samenwerking met den
Zendeling-Secretaris van de „Chr. Ned. Zeemansbond" in de gelegendheid Hollandsche meisjes voor
te lichten en aan te bevelen voor dienstbodenbetrekkingen.
En al is ons ledental — tot op heden — nog
niet zoo vermeerderd als wij wenschen, de band
tusschen Dordrecht en Londen is toch gelegd."

Uit Mexico.
De beer Wm. de Wit, vertegenwoordiger van
het A. N. V. te Cardenas (Tabasco) schrijft o. m.
Dit land is te weinig bekend in Holland en er
heerschen over het algemeen nog vreemde denkbeelden over deze streken. Velen stellen zich nog
Mexico voor als een land waar moord en roof
aan de orde van den dag zijn. Deze denkbeelden
zijn evenwel belachelijk , men leeft hier even veilig
en als vreemdeling zelfs veiliger dan in vele plaatsen

van ons oud beschaafd Europa. Onder het voorzichtige en zaakkundige beheer van Generaal Porfirio
Diaz heeft Mexico in de laatste 25 jaren in elk opzicht reuzenschreden gedaan. De revolutie met hare
aanhangers is verdwenen en het nieuwe geslacht, groot
gebracht onder andere beginselen, bestaat uit vredeen ordelievende burgers, die de revolutie haten.
De toekomst van Mexico is zoowel op staatkundig
als financieel gebied gewaarborgd. Dat andere
landen dit begrijpen en er hun voordeel mede doen,
blijkt uit de millioenen Amerikaansch, Engelsch,
Fransch, Duitsch en Spaansch kapitaal belegd in
spoorwegen, banken, mijnen, handel, landbouw
en nijverheid, en goede winsten afwerpend. Slechts
twee Hollandsche ondernemingen zijn mij bekend,
de eene kan op goeden uitslag wijzen, de andere
op minder bevredigende resultaten.

Van de Boeken-Commissie
Adres van den 1 en Secretaris :
206 Mathenesserlaan,
Rotterdam.

Adres voor toezending van
boeken : Boekenhuis, 63 van
der Duynstraat. Rotterdam.

Niet minder dan 15 kisten worden weer gereed
gemaakt.
In Januari heeft de Boeken-Commissie ingeschreven op de uitgaven : „Het Vlaamsche Lied"
(A. Wilford, Elsene) en „Het Willemsfonds " (J. Vuylsteke, Gent). De bedoeling is tegelijk met de bekende boekenzendingen ook goede Nederlandsche
liederen te verspreiden in de Nederlandsche Kolonies en in Zuid-Afrika ; vooral in de „Uitgaven
van het Willemsfonds " komen immers werken van
onze beste Nederlandsche componisten voor.
De ingekomen jaarverslagen uit Zuid-Afrika wijzen
op een sterke toename van leeslust onder de meestal
talrijke lezers, die zich dikwijls veel moeite moeten
getroosten, om de boeken uit de door de B.- C.
gestichte boekerijen te leen te krijgen. Wat zegt
men wel van 't volgende vermakelijke staaltje van
leeslust bij een Transvaalschen Boer ? „Wat mij
betref, ik ben maar een beetje lui om boeken te
lees, maar als mijn ou' vrouwtje (die maar al te
leesgierig is) een mooi boek voor mij voorlees, dan
gebeurt het somtijds, dat ik haar 's nachts weer
eerst wakker maak om toch nog een weinig verder

te hoor."
Nu de verschillende afdeelingen van het A. N. V.
weer de jaarbijdragen innen, verzoekt de B.-C.
dringend haar voor geldelijke ondersteuning niet te
vergeten, en tevens houdt zij zich zeer aanbevolen
voor de toezending van boeken, vooral gebonden jongens- en meisjesboeken. Daarvan is op het
oogenblik zeer weinig voorraad.

De ze Secretaris,
Dr. W. VAN EVERDINGEN.

Rotterdam, 5 Febr. 1 906.
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Koperslagers. )
120 Dordrecht.
71
I 10
) H. Stumpel.
)
)
105
) G. J. Bustin, Stoommetaalw.fabr. )
)
)
Ed. Hoyer.
57
A. A. Drughorn, Sigarenfabrikant,
) 251-53
en Groothandel in pijpen.
C. M. van Diemen. Vaandelfabrikant
)
195
C. de Weerdt, Magazijn Prins van
)
277
Wales.
Groep Nederland.
G. J. Steenweg, Deurwaarder, Groenmarkt 28
J. Ruitenberg, Koopman in Brandstoffen
Beschermende Leden.
Bagijnhof 16.
P. van Herwijnen, Behanger en Stoffeerder,
Ewald Behle, Fijn-Broodbakkerij, Tulpstraat 13 Rotterdam.
Vriesestraat 87.
F. W. Unger, Koek en Banketbakker.
Johan van Asperen, Fijn-broodbakkerij,
Dordrecht.
Voorstraat 172.
Voorstraat I 75
J. H. Versteeg de Vree, Fabriek van Mach.
C. van Altenburg, Singel 106 F.
gebreide goederen. Handel in garen, band,
Bosman en Co. Spiegelfabrikanten,
A
wol enz. Voorstraat 159.
Voorstraat 358,
A. K. Mulders, Huis-hoef-en rijtuigsmid
A. Broeker, firma T. Nieveler, Voorstraat
)
Steegoversloot
366-368-373,
I. I. B. I. Jerome Bouvy, Kon. Ned. Glasfabriek.
Bodes, firma Weekhout, Bloemenmagazijn
J.
146.
Singel
Steegoversloot 33,
Mej. M. van Baarlen, Leerares aid Muziekschool
Mej. N. van Berkum, Directrice Industrie- en
van Toonkunst, Bagijnhof 48,
Huishoudschool, Steegoversloot
H. van Hattem, Aannemer, Joh. de Wittstr. 35
A. van Drooge, Voorstraat 308,
Jacobus Hordijk, Kaashandelaar Voorstraat 410
B A. Frehe, Handel in damesmodeartikelen
Adr. Schotel, Schilder-Decorateur, Wijnstraat 92
Voorstraat 339,
C. J. Wagemans, Ned Bazar, Voorstraat 298
J. S. Goemans, Arts. Joh. de Wittstraat 13,
P. van Aardenne, Handel in Hulpmeststoffen,
P. Gips JGz. Hoofd eener Bijz. School
)
Prinsenstraat
Vischstraat 6,
A
H. II. J. Berlage, in Manufacturen, Voorstraat 26
FIuisman en Co., Kantoor voor incasso's en
G. Dekker, Hoofd eener School, Coro. de
Handelsinlichtingen, Bagijnhof 78,
A
Wittstraat.
E. Holtmark van Dijkerhof, Borstelfabriek,
C.
Schotel,
Aannemer,
metselaar
en
handel
in
J.
Voorstraat 339,
)
Bouwmaterialen. Wijnstraat 91,
Hoogland en Massee, Magazijn van Werktuigen,
Ph. Schnebbelie, Controleur v/h kadaster,
Gereedschappen enz. Vischstraat 2,
)
Voorstraat 128
J. C. J. de Joncheere, Voorstraat 354,
P. van Driel, Aannemer, timmerman en metselaar
N. A. de Joncheere, Stationsweg 2,
.
Spuiweg 53,
A. W. G. de Keyser, 1° Luit Artie.
Firma J. Lips Bz., Brandkasten- en Slotenfabriek,
Voorstraat 342,
)
Spuiweg,
Mej. Joha . Krim Bagijnhof, 32 zwart
)
Mej A. L. den Bandt, Nieuwe Haven 47,
S. Monte, in Heerenmodeartikelen
A
N. A. C. Hinlopen, Direct. Postkantoor,
Voorstraat 345,
B. Knuppe, Direct. Telegraafkantoor,
Dr. C. Mulie, Steegoversloot 45,
2.
Robenhof 4,
C. W. van Seventer, Aanleg van Electrische
Fa Willem van Twist, Stalhouderij,
geleidingen, Voorstraat 295,
A
Steegoversl. 77,
Firma D. C. van der Straaten, Spekslagerij,
J. P. Tazelaar, Bloemenhandel, Bleekersdijk 17,
Voorstraat 342,
Arie Westmaas, Dordtsche Pui- en Glazenwasscherij,
Mevr. Wed. W. Sillevis-van Overbeek,
A
Vrieseweg 9,
Steegoversloot 48,
)
A. Bos Pz., Aannemer, Nieuwe Haven 31,
0. Teekens, Sigarenfabrikant, Voorstraat 305,
R. J. Voskuil, Bierhandel „de Haan en Sleutels"
H. J. Tijssen, Kapper, Steegoversloot 82,
A
Nieuwstraat 2,
J. Verschuur Pz., Stoom-Chocolaad en BanketP. C. M. Phillippona, Magazijn van Kristal-Porsefabriek »'tHaantje e Voorstraat 282/84,
Den Haag.
lein- en aardewerk, Hoogstraat 41
M. H. van der Voort, Mantelmagazijn,
J. Mesman Nz. Apotheker, Dir. van de N. V.
Voorstraat 373,
Centraal-Apotheek 1de Ooievaarl WagenMevr. de Wed. C van Waalwijk van Doorn)
straat I I 3
van Noordwijk, Steegoversloot 21,
Allen opgegeven door den heer fac. Post.
C. de Wijs en Zn., Behangers en Stoffeerders,
Groenlo.
E. H. Huyskes H Gz., Grondeigenaar
Bagijnhof io,
)
G. Lasonder, Fabrikant.
N. R. Barendregt, Direct. Dordr. MelkinrichOpg. door den heer L. W. E. M. Lasonder, Utrecht.
ting, Steegoversloot 79,
M. J. van Buren, Deurwaarder, Voorstraat 195,
J. T. A. Busch, in garen• en band, Voorstraat
Gewone Leden.
Gebr.

van

Kamen,
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)

C. C. Bender, Piano- en Orgelhandel,
Rotterdam.
Wijnhaven 94
D
Adr. Smits, Mr. Kleermaker, Maaskade 0. Z. 76
G. W. van Bleek, Leeraar a/h Marnix-GymnaIt
sium. N. Haven 48
A
H. Ellens Oving, Jr. Kantoor Plan C No 31
A
J. Hanswijk, Mr. Schoenmaker. Plantageweg 83
Dordrecht.
Dr. W. F. Jong, Voorstraat 170,
P. J. Mets, Chocoladefabriek en Handel in
A
Kol. waren. Voorstraat 155
A
G. J. Groeneveld. Rijwielhandelaar, Voorstr. 154
H. R. Aangevoort, Handel in glas'7
7.
porselein- en aardewerk,
139

427/431.
A. Camerling, in hoeden, petten, pelterijen
Voorstraat 204
T. Camp, Stoom-Jalousienfabriek, Singel 171
A. H. Dicke, in Effecten ) 261,
Mej. E. M. F. Gerritsen, Leerares Meisjesschool, Wijnstraat 79,
A. J Hageman Sr., Wijnstraat 49,
J. W. van Herwaarden, Dir. le Ned. Scheepsverband Maatpij, Singel 176,
R. A. de Jonge, Koek- en Banketbakkerij,
Prinsenstraat 17
H. de Mandt, Bankier, Wijnstraat 50,
W. L. Pilaar, Leeraar, van Strijsingel 290,
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G. Roasa, Neubelm. en Stoffeerder, Voorstr. 129, Dordrecht.
H. A. Reus, Bouwmeester, Steegoversloot 64,
H. J. Rieff„ 34,
Dr • Th Stoop, Singel, 216,
R. Schudi, Sigarenfabrikant, Corn- de Wittstraat
Jacob Touwen, Magazijn van artikelen van
Kunst en Smaak, Wijnstraat 115,
J. Wensch, Huis- en Sieraadschilder. Wijnstr. 34
D. Wisboon Verstegen, Notaris Groote Kerksbuurt 5,
Zwijsen en Co., in Meubelen en Tapijten,
Voorstraat 142,
J. H. Lebret, Jr , Kassier Joh. de Wittstraat 39,
D. Boest Gips,' Scheepsbouwmeester en machinefabrikant, Singel 161,
H. H. de Boer Kruitlenier. Spuistraat 28
S. Crena de Jongh & Zn. Koopman, Spuiweg 88,
C. B. Eigenraam, Vischhandel, Wijnstraat 48
H. ' Giltay, Juwelier. Stadhuisplein ,
W. H. v. d. Horst van Lil, Wolwevershaven 43,
H, L. Koning, Mr. Schilder Singel 251
Kooymans, Mr. timmerman en Metselaar
J.
Spuiweg 66
P. van der Linden Jr. Broodbakkerij, Spuiweg 67
n
J. van Neutegem. Mr. Schilder.
84
52
D. A. de Rooy, Mr. Kleermaker, Bagijnhof
M. Snijders, Coll. Staatsloterij. Gravenstraat 2,
M. Schepers, Banketbakkerij, Singel 25o,
F. Slijper, Brood- en beschuitbakkerij, Groote
Spuistraat 22,
W. Vergragt, Mr. Kleermaker, Bagijnhof 28,
J. H. Verhoeff, Ingenieur v/h. stoomwezen,
Spuiweg 88,
Gebr. van Wel, Timmerlieden en metselaars,
Spuiweg 34,
P. Zoomermeyer, Mr. Schilder Joh. de Wittstr. 4,
W. A. F. Koopman, Kunst-Boekbinderij
Vriesestraat 23,
T. Stam Jr. Bleekersdijk 23 zwart.
H. Degens Hz., Dir. Dordtsche Bank, Groenm. 47,
Fa Hurkmans en v. d. Berg, Timmerlieden en
aannemers, Hooge Nieuwstraat 17,
A. van den Heuvel, Vischhandel, Knolhaven 17,
Dr. W. van IJzeren, arts, Vrieseplein,
D. T. van Leen, Lood- en Zinkverw., Gr. Kerksb. 41,
L. P. Masion, Brandstoffenhandel, Nieuwe Haven 65
P. Stempels Pz., Kassier, ' 7
Mr. J. Salomonson, Adv. en Proc., Wolversh. 41,
H. Schram de Jong, Stoomwasscherij, Vrieseplein
C. M. A. Staal, Rijwielhandel, Vrieseweg 20 F,
L. J. van den Steenhoven, Oud-Wethouder, Singel 63,
Fa I. Jan van der Veer de Bondt, Stoomgrutterij,
Vriesestraat 68,
J. Vertregt, Bedden- en Ledikantenmagazijn,
Wijnstraat 133,
K. Wieringa, Hoofdcomm. Gemeente Secretarie,
Kon. Wilhelminastraat 4,
Fa Hendrik van Wel, Kleermakerij, Vlak 3,
L. Verheij, Brandstoffenhandel, Kuipershaven 28,
W. Koch, Kleermakerij, Nieuwstraat 7,
D. L. van Elk, Stoomdrukkerij, Nieuwstraat 9,
A. W. Peuchen, fa Veth en Co., Kon. Mag.
van Huish. Artikelen, Voorstraat,
Firma W. J. van Heynsbergen, Kon. Fabriek
Den Haag.
van Goud, en Zilverdraad Raamstraat 53,
Mr. S. Franzie Berenstein, Advocaat en
Procureur, Wagenstraat
J . P. M. Camman, Rijkstuinbouwleeraar, Teteringen bij Breda.
Dr J. Groenewegen, Ned. Herv. Pred. Oude
Delft.
Delft 9o,
G. J. B. ter Kuile, Lid. v/d. Gemeenteraad
Voorstraat 45
P. Boer, Electr Instrumentmaker en monteur,
7'
Oude Delft_ 153,
J. A. van Smers, Sigarenmagazijn, in- en uitvoer
van Sigaren. Hypolitusbuurt 47,
71

7'

71

7'

7)

7'

7)

7'

77

7)

77

77

>7

77

77
7'

7'

Allen opgegeven door den Heer lac. Post.

Tj. Franken, med. Student, , Marnixstraat 394, Amsterdam.
Amstel 320,
D
B. Hedeman,
A

A. Houdijk, phil.
Bosboom
Amsterdam.
Toussaintsstraat 35,
J. de Kruiff, litt. cand., le Const Huygensstr.7I,
C. Hoek,
med. Student, Ceintuurbaan 258,
Mej. J. M. Kuyer,
Nassaukade 17o,
a
Jac. Beijnes,
r
Ceintuurbaan 384,
A. Marres,
Amstel 266,
m
D
jos. v. Roosmalen, n
Muidergracht 54b,
v. Eeghenlaan 17,
J. Smit,
/
W. H. Winkel,
Sarphatipark 1'5,
H. H. Zeilstra,
nPrinsengracht 823,
J. Duffels,
Cand., Bloemgracht,
Oje-nick,
Student, Stadhouderskade 97,
H. E. Driessen,
Oudezijds Achterburgwal 215,
B. G. Gomperts,
/ Nieuwe Heerengracht 8i,
n
Ph. G. Gunning, *
Heerengracht 77,
W. Heineken, nots. phil. 2e Weteringplantsoen 2 I ,
F. Witte, Oude Schans 72,
G. Holtz, Theol. Stud., 2e Helmerstraat,
L. J. Korteweg, Ceintuurbaan 332,
J. H. Massink, Hoemonistraat 45,
C. Rutteman, Oosterpark 35,
J. Sanders, med. Stud., Prinsengracht 866,
H. H. Helper Sesbrugge, 2e Jan Steenstraat 26,
7'
J . van Wensen, v. Breestraat 19,
T. H. H. van Zeeland, Linnaeusstraat i i,
Allen opg. door den heer C. Kleipool, Secr. Amsterd
Studentenafdeeling.
Amsterdam.
J. W. Nienhuijs, Jan Luijkenstraat 64,
Opg. door den heer J. H. Insinger, Luxor.
Zaandam.
Mej. A. C. Brons*, Brouwersgracht 45,
A. van Geldere*, Tandarts, Rustenburg 109,
Opg. door den beer E. A. Veen, Zaandam.
C. A. Willemse,* Directeur Post- en
Telegraafkantoor,
Th. Eilmann,* Winkelstraat 26,
Joh van Delft, Jzn.,* pia Eerste Zaandamsche Koeken Banketfabriek, „Zaanlandia" Westzijde 124,
Koog aid Zaan
P. Out,* Uitvoerhandel,
Zaandam
*Opg. door den heer P. H. Stuurman,
Dr. A. P. van Rooijen, Westzijde 12,
Opg. door den heer Job. van Rooijen,
Alkmaar
H. J. Bolman, Betaalmeester, Kennemerstraatweg,
Opg door den heer S. M. S. Modderman,
D. Bosman Czn.,* Kennemerstraatweg 37,
C. Altena,* Leeraar Cadettenschool,
Kennemerpark 26,
J. P. F. A. Noorduijn,* Arts, Kennemerpark 25,
jhr. H. van Foreest,* 3,
Hello.
Jhr. N. van Foreest,* Burgemeester,
*Opg. door Dr. J. W. Wicherink, Alkmaar.
Utrecht.
Mej. H. Broers, Ramstraat 6,
7'
Opg. door Dr. C. W. Broers,
F. Ligtenberg, van Speijkstraat 3,
Opg. door den beer A. J Bijl,
Delft.
J. W. Sprenger, Voorstraat 1 oi ,
Opg. door den heer B. M. de Jonge v. Ellemeet, Zierikzee.
Delft.
G. Laman Trip, pol. Student, Zuidwal 7a,
Opg door den heer W. Laman Trip,
Prof. J. Klopper, Oude Langendijk 13,
Opg. door den beer E. v Everdingen
Leiden.
G. Japikse, Hooigracht 98,
Opg. door Luit. J. A. Snijders Jr., Curacao.
G. A. Th. Dasbach, Oude Singel 24,
Opg. door den beer A. Welcker,
P. H. Fromberg, Hoogstraat 5,
Opg. door den heer R. E. Kielstra,
Arnhem.
P. C. Ebeling. Parkstraat,
Opg. door den beer J. M. Kluppell,
Mej. E. Haas, Boulevard
Opg. door den beer W. G. Wieringa,
Groningen.
W. J. H. Dons, Student, Jacobijnestraat 2,
Opg. door den beer A. Greebe,
Mr. H. A. Sypkens, Adj Comm. le Kl. ter
prov. Griffie,
Opg. door Mej. M. J. Verstege,
Den Haag.
Mej. E. Suermondt, Stadhouderslaan,
Opg. door den beer D. Suermondt,
7)

71

7'

D

71

71

A

/

71

71

D

7'

J.

7'

'7

>7

7'

181,
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A. W. G. Boele van Hensbroek,
Sweelinckstraat 28,
F. J. G. Wirtz Sr.,* Nassau Odijkstraat 67,
F. J. G Wirtz Jr.,* Nassau Odijkstraat 67,
Mevr. W. Drabbe, geb. Wirtz,* Spuistraat 6,
Opg, door den heer J. B. v. Loenen, Leiden.
Mevr. A. J. Muller- Baptist, Prins
I-Iendriklaan 14c,
Zeist.
Opg. door Dr. J . J. A. Muller,
L. van Roosendaal, Dubbeldamscheweg 12,
Dordrecht.
Mej. Joh. Berkhout, Leerares i/d Gymn.
Dordrechtstraat,
B. van den Kieboom, Voorstraat 392,
M. J. Kolff, Koopman, Houtlaan 37,
Rotterdam.
Opg. door den beer F. W. A. .1. v. Peski,
M. F. Cayaux, Cadet Korporaal K. M. A.,
Breda.
Opg door den heer J. Visser,
Mej. E. H. S. Hooghwinkel. p. a. Mevr.
Rander,
Overveen bij Haarlem
A
Opg door den heer J A. van Walsem, »
Johan van Leenhoff, Vaste Land 14,
Rotterdam.
Opg. door Dr. H Breitenstein,
Mevr P Pauw geb. Pont, Westzij,
Zaandam.
Opg. door den beer Heijme Vis,
Haarlem
Ch. Enschede, Oprechte Haarlemsche Courant,
Opg. door den heer J. H Insinger, Luxor.
A. C van Deventer,
Doesburg.
Opg. door den heer S Reijnders,

Groep Beigie.
Jan Van Gorp,
Casterle.
Jozef Scheffer, 4 griffier bij den krijgsraad, prov.
Antwerpen en Limburg, Auwerstr. IT, Berchem, Antwerpen.
Ed. Noelet,* Boerhavestr. io,
Em. Baeyens,* Rijnpoortvest 1o,
Karel Weyler,* Van Maerlantstr. 28,
*Opgegeven door den heer A. Bossaerts.
J. M. J. Bartholomeus,* Piersstr. 66.
Brussel.
David Niemeyer,* Handelaar, Noordlaan 137,
*Opgegeven door den beer Fl. T'Sjoen.
Dr. Pr. Schepens, Ernst Allardstr.
Arrie Achten, de Merodestr 33,
Dr Van Winckel,
Dendermonde.
Eekloo.
Zuster Anselma,
Opgegeven door den beer H. Meert.
Erpe.
Romain Wijnant, dokter,
Opgegeven door den beer A. Suys,
Gent.
Van Duyse, Stud., Nederkouter 65,
Mevr. De Keyser, Onderwijzeres, Tweebruggenstr. 17, »
Opgegeven door mej. De Guchtenaere.
Van Eenaeme, Coupure 175,
Julius Overfeldt, oud-Hoofdonderw., Parklaan 4,
Mej. J. de Rudder,* Korte Violettenstr.,
*Opgegeven door den heer W. de Hovre.
Ernest Hegman, Handelaar, Slijpstr. 32,
Opgegeven door den beer B. Maes.
Henderickx, Brouwer, Mertensstr., St. Amandsberg,
Opgegeven door den beer M. Van de Woestijne.
Octaaf Gaeremynck, Student, Walpoortbrugstr. 28,
Opgegeven door den Eerw. H. D.
J. Gyselinck,* Chartreuzenlaan,
M. Deloor,* Vandeveldestr 47, Ledeberg,
*Opgegeven door den beer G. de Guchtenaere.
J. Storme,* Van Houtteplein 22, Gentbrugge,
J. Wiemer,* Speldenstr. 14,
Faure*, St. Pietersvrouwstr.
*Opgegeven door den heer A. Hegmans.
Koekelaere.
Dr. Karel De Geldere,
Kortrijk.
Alf. Depla, dokter,
A. Vervekken, boekhouder, Bergsche Steenweg 5o,
Lembeek bij Hal.
Opgegeven door den heer Oudkerk.
Lendelede.
E. D. Rynck, dokter,
Maatschappij Het Kersouwken, p. a. M. Laurens,
Leuven.
juwelier, Bruss. str. 14,
Verbrugghen, De Beriotstr. 32,
»
Julius Vandemark.* teekenaar, Pleinstr. 65, Heverlee,
*Opgegeven door den heer E. Mathijs.
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Zuster Carolina,
Leuven.
Opgegeven door den heer Meert.
Dr. R. Schockaert, Volksplaats 13,
Lier.
ef. Timmermans,* Antwerpsche str. 69,
Gomaar Moens, 4 Antwerpsche str. 19,
Louis Zimmer,* H. Geeststr. 5,
Jozef Ravoet,* Spoorweglaan 20,
*Opgegeven door den heer Rene De Bock.
Melle .
Vlaamsche Kring, Huis van Melle,
Nieuwpoort.
Ferdin. Maertens, Ingen. Br. en Wegen,
Nijvel.
Dr. Rob. Pittomvils, leeraar Gemeentecollege,
Opgegeven door den heer J. Van Hauwaert.
Oostende
A. Az Jan Kalis, Opz Vlotdok Havenwerken,
Opgegeven door den beer Everaerts.
Oost-Rozebeke.
Jozef Lootens,
Oude God.
Georges Roose,* Liersche stw. 47, Mortsel,
Henry Engelen,* Hoofdreg Ned. Tooneel, Loospl. 1,
Jozef J. Dujardin,* Handelslei 28,
Leo Mermans,* Onderwijzer, Korte Klarastr. 53,
*Opgegeven door den beer A. Bossaerts.
Aug. van den Broeck, Keizerstr. 88,
Opgegeven door den beer Bouchery.
Eug. De Vroey,* wisselagent, Oude Beurs 17,
J an Van Cauteren,* wisselagent, Carnotstr. 152,
Edg. Selens,* wisselagent, Offerandestr. 61,
Alois Mulder,* wisselagent, Raapstr 12,
*Opgegeven door den beer Ed. Schiltz.
SChaffen bij Diest.
Edw. Van Oostveldt,
Opgegeven door den beer C. Peeters.
Schooten.
Dr. Lindekens,
Opgegeven door den beer A. Bossaerts.
Fr. van Cauwelaert, 0. L. V. Lombeek, St. Kwintens Lennick.
St. Maria Lierde.
R. Van Ongeval, Deftingen,
Zonnebeke.
Dr. Van Walleghem,

Groep Ned. Indie.
L. Simon, Boekhouder der Mij tot exploitatie
van rijstlanden op Java »Michiels-Arnoldc
Tjipamingkir (Buitenzorg.)
J. N de Kempenaer, Scheikundige s. f. „ SeloDjombang
redjo".
Makasser.
B. Scburing, Onderwijzer
Pangkalan Brandan.
C. M Pleyte,
Padang.
Mr. G. N. Bouma, Subs off van justitie,
P. J. de Jongh Swemer, 2de Luit.-Infanterie Bajan (Atjeh).
Buitenzorg.
J. J. Smith, Ambt. Dept. van Landbouw,
Batavia.
H. E. B. Willemsen,
Magelang.
J. W. Jansen, Sergeant Iste bat.
Van Teeuwessen »
G. Vogel, Onderwijzer
P. H. van der Wedden, Kolonel Infanterie
Dr. F. A. Karthaus, Off. van Gezondheid
Tjikadjang (Garoet).
L. P. G Hartwig, Contr. B. B.
F. A. E. Laceulle, Adsp. Contr. B. B. Tarogong (Garoet).
Pati.
E. D. Kunst, Houtvester,
H. Tollens, Notaris
B. Bach, Beambte koffieonderneming Soeko
Malang.
Tangkepa
Batavia.
Ament-Stortenbeker,
Mevr
)
C. Entzinger,
Soekaboemi.
J. P. F. Luckhaur,
A. W. G. Stigter, Ingenieur 3e kl. B. 0. W. Poerworedjo.

Groep Suriname.
Begunstigend Lid.
Paramaribo.

ZEx. Gouv. Idenburg,

Beschermend Lid.
J. Jutte, Opg. door Dr. v. d. Schroeff,

Gewone leden:
Emile Bueno, Koopman,
J. J Monk, Klerk,
Mevr. Wed. Tennis,
H. F. Wesenhagen, Klerk,
P. A. Bruggemann, Koopman
Leesvereeniging Commewijne,
L. F. Voet, Geneesheer
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Mej. P. M. Sanches, Onderwijzeres,
Opgegeven door den heer J. R. Thomson,
Mej M. Evertsz,
Onderwijzeres,
Opg. door den heer J. B. Luitink,
J. H. Olieviera, Boekdrukker,
David Arrias, Volontair Kanton Gerecht,
Opgegeven door den heer J. J. Monk,
E. Bueno de Mesquita,
C. A. Ma-Ajong,
Opgegeven door den heer J. A. Dragten,
B. F. P. Romer, Mijn-Ingenieur,
C. M. H. Kroesen, Kapt. Infie.
Menkman, Agent K. W. I. M.,
J. C. H. Boertje, Luit. Adj. Infie.
W. C. H. Gautier, Hoofdcommies,
Opg. door den heer C. v. Drimmelen.
E. Middelberg. Leider der Expl. a/d La wa,

Paramaribo.
)
1

a

a
1
a

a
.
a

1
a
1
a
a
a

Beschermend Lid.
Militaire Cantine,
Willemstad (Curacao).
Opg. door Luit. J. A. Snijders Jr.

))

lir Van fouten in namen of adressen woMtverbetering
ingewacht bij de Administratie.

I

a

Gowone Leden.
Theodore P. van der Linde, Ambt.
Recherche,
H. A. C. Willemsen, le Commies
W. j. v. d. Linde Schotborg, Adj.Commies
W. Versluijs, Landbouwkundige,
Opgegeven door den heerj.C.W.Oliv ier, a
C. W. G. Schotborgh, Oogkundige.
Monsanto, Consul van Haiti,
J. D. Capriles, Dir. Amerik. Bakkerij,
P. E. Neumann, Uitgever Curagaosche Courant,
A. J. C. Krafft, Gouvernementsontvanger a
Opgegeven door Luit J. A. Snijders jr. a
P. J. Snykerbuyck, Marechaussee 2e Ki.
Opgegeven door den heer C J. Krijt,

Adressen.

1

.

a

70

/

D

V

Algemeen Secretaris-Penningmeester : P. J. de Kanter,
Singel, Dordrecht.

1

Groepssecretarissen.

1

Nederland : C. van Son, Dubbeldam bij Dordrecht.
Belgie : H. Meert, Spiegelstraat 20, Gent.
Ned.-India : F. F. Borel, Weltevreden.
Suriname : J. R. Thomson, Paramaribo.
Ned. Antillen : Luit. J. A. Snijders Jr. Willemstad, Curacao.

D

a

John

a

a

a

Groep Ned. Antillen.

J.

Senor Karel Ventimiglia, Calla Santa Fe 57o,
Rosario de Santa Fe (Argentinie).
Allen opg. door d.h. B. Kroon, »
»
H. Swets, Dexter, New: Mex.
Amerika.
Andre Schmidt, Mechanisch,- en Electrotechnisch
Tokio (Japan).
p/a Firma Siement Schackert Werke,
C. M C. Langguth, Accountant,
a
a
p/a Firma Siement Schackeri Werke,
Jokohama.
Wm. Holst, p/a Ed. L. van Nierop & Co.,
Leeskring „Hollandia'',
Opg. door den heer Wm. Hoist.
C. Bakker, Bestuurder Zeeland S.S. C. J.
Finsburg Pavementh.
Elextra House,
Sutton (Sarrey).
C. Visser, Vlielandia, Parkhurst Road.
(Engeland).
S. H. Witte, Ookdene, Hays, Middlesex.
Ealing.
Dr. J. J. L van Rijn, 71 Gordon Road,
Londen.
Dr. C. J. H. Kropveld, 18 Whitehall Court,
E. Waller, Dutch Club, 22 Regentstreet
Opg. door den heer Fred. Oudschans Dentz.

1

P

a

a

1

P

J.

a
a
Bonaire.
a

Buitenland.
Beschermende Leden.
P. C. Dudok van Heel,
Nag Hamadi (boven Egypte).
Opg. door den heer Th. F. v. Vloten, Cairo.
P. C. Coops, Casilla 3180
Valparaiso. Chili.
Opg. door den heer J. W. Giltay, Delft.
Nederlandsche Vereeniging, Regentstreet 22, Londen S.W.
a
Opg. door den heer Fred. Oudschans Dentz.
Davos-Platz.
P. M. van der Goot, Hotel Eisenlohr.
Opg. door Dr. v. Voornveld.
a

D

Gewone Leden.
Davos-Platz.
Jhr. Mr. B. C. van Merlen,
a
H. C. Schuurman, Arts.
a
Opg. door Dr. van Voornveld,
Mr. J. C. T. Heijligers, Rechter a/d
Cairo (Egypte).
Gemengde Rechtbank,
Mr. C. B. J A. Wierdels, Rechter a/d
a
a
Gemengde Rechtbank,
a
Calioub bij
P. J. Pennings,
a
*
Dr. Vermeulen, National Hotel,
a
a
Henri de Vries, Charch Madabegh,
Jhr. P. J. F. M. v. d. Does de Villebois,
a
a
Consul Generaal der Nederlanden,
Mevr. A. Antonini Wilkens, Sharich
Kasrel Doubarah,
a
George Schutz, Koopman,
Allen opg. door den heer Th. F. van Vloten, a
E. F. van den Broek d'Obrenan, Directeur
(Egypte.)
van de Suikerfabriek to Erment,
a
Opg. door E. A. Dibbits,
Mexico.
Cardenas, (Tabasco),
Wm. C. de Wit,
J. de Boer, Administrateur v/d Rubberplantage
a
„Zuchiata" Tapachula— Chis,
Senor Don G. A. Gulden, New England
Calle Cordoba esq. Maipu, Rosario de Santa Fe (Argentinie)
P. van de Walle, Sargento Cabral 132,
Rosario de Santa Fe (Argentinie).
D

a

a

a

a

a

a

Secretarissen der Zelfstandige Afdeelingen.
Constantinopel: Dr. A. Coomans de Ruiter, Arts, Jeni
Tcharchi 8o, Pera.
Chicago: H. Jacobsma, 620 W. I4the, Place.
Roseland-Chicago : G. Pon, 403 W. i iothe Place.

Vertegenwoordigers in het Buitenland.
AncOn (Rep. Panama) : T. W. Th. Daal.
Cairo (Egypte) : Th. F. van Vloten, Sharia.—El-Magraby,
Postoffice Box 461.
Cardenas (Tabasco, Mexico) : Wm. C. de Wit.
Colon (Rep. Panama) : J. J Ecker Sr , Koopman.
Davos-Platz : Dr. H. J. van Voornveld.
Detroit: Michigan, V. S. v. N. A. : Jhr. J H. A. de Jonge
van Ellemeet. Eliotstreet 63.
Jokohama ( Japan) : Wm. Holst, p/a Ed. L. v. Nierop & Co.
Kansas City (Missouri) : Jhr. H. Laman Trip, W yandottestreet, 3708.
Karlsbad (tevens voor Marienbad): Dr. H. Breitenstein,
Haus „Nizza" aid. ,,Alte Weise."

Londen •

-------------

-

--------------------------------------------------------------------------------

Luxor (Egypte) : J. H. Insinger, Palmenburg.
Maracaibo (Venezuela) : S. F. Duwaer, firma Breuer,
Willer & Co.
Melbourne : L. Reens, Secr. Kamer van Koophandel voor
Australia.
Rome : L. J. Lefebre, 65 Via del Babuino.
Shanghai. (China) : T. Spechtgrijp, Reiss & Co.
Stellenbosch (Kaapkolonie) : Dr. E. C. Godee Molsbergen
voorloopig voor geheel Zuid-Afrika.
Tapachula-Chis (Mexico) : J. de Boer, Plantage gZuchiate.)
Tokio ( Japan) : Andre Schmidt, Nihonyenoki.

Teheran (Perzie) : J. P. de Hoog.
Venetia (Italie) : L. Bizio, Consul van Nederland.
Veracruz (Mexico) : W. A. Wissman, is Dolores 18 Ap°.
4 8 , Orazaba.
Aanbiedingen om als vertegenwoordiger van het A. N. V.
in het Buitenland op le it ea'en warden ingewacht bij den
Alg. Secretaris van het Hoota'bestuur.
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Verschijnt Maandelijks.

Het Beschavingswerk op Curacao.
k vrees, dat het artikel : „het verval van Curacao" in het Februari-nummer van Neerlandia heel
wat ongenoegen en verontwaardiging in die kolonie
verwekken zal. 1k voor mij kan niet anders dan
mijn voile ontevredenheid en afkeuring over de
strekking en de plaatsing van dat stuk te kennen
geven. 1k begrijp eenigszins de moeilijkheid, waarvoor de Redactie geplaatst werd. Ik kan mij zelfs
voorstellen, dat de Redactie een weldaad meende
te bewijzen aan de Groep der Antillen door de
opname van dat artikel, waarin het voor haar,
met Curacaosche toestanden minder bekend,
den schijn had, alsof hier de vinger gelegd werd
op de wondeplek der kolonie. Weshalve zij, vol
waardeering voor den moed van den schrijver,
wellicht meende ook zijn anonymiteit te moeten
eerbiedigen. Doch bij mij staat het vast, dat de
Red. op een dwaalspoor gebracht is. Een zekere
geruststelling is het voor mij en voor de Groep
der Antillen, dat de Redactie uitdrukkelijk verklaard
heeft (bladz. 3o) : „dat zij zich in dezen geen partij
stelt." En in haar alles overheerschend verlangen
om 66nheid en samenwerking te zien en te brengen
onder alle takken en groepeeringen van den Nederlandschen stam, bevestigt zij die verklaring, door
mij de gelegenheid te openen, voor de eer van de
Antillengroep op te komen.
Zelden kwam mij een stuk onder de oogen, waarin
zooveel losse beweringen zonder eenig bewijs worden
vastgelegd. Al die beweringen stuk voor stuk te weerleggen is onbegonnen werk. Doch het is ook onnoodig.
Want de verontwaardiging, die dat Februari-nummer
in onze kolonie met name in den kring der „Curacaosche vrouwen" zal veroorzaken, zal reeds voldoende
protest zijn tegen de anti-Nederiandsche gezindheid,
die der Curacaosche vrouw wordt ten laste gelegd.
Evenmin wil ik hier redetwisten over hetgeen de
schrijver in zake landbouw te berde brengt. Landbouw-dissertaties zijn in een tijdschrift als Neerlandia minder op haar plaats. Dit alleen moet mij van
het hart, dat iemand, die den Heer RIJKENS aanhaalt als betrouwbaar gezag in landbouw- en alle
mogelijke C'sche aangelegenheden, misschien de
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lezers buiten de kolonie, der zaken onkundig, kan
misleiden, maar bij een ieder op Curacao, van den
hoogsten overheidspersoon tot den geringsten kantoorbediende, alle geloofwaardigheid ten eenenmale
verbeurd heeft.
Het hoofddoel van het artikel is eigenlijk het
onderwijs en de taal in onze kolonie te bespreken,
maar de heimelijke toeleg het beschavingswerk der
R. K. Geestelijkheid te verkleinen, bespottelijk te
maken en in twij fel te trekken. Op dat terrein
wil ik dien strijder-met-gesloten-vizier uit zijn hinderlaag opjagen en voor zijn onridderlijke kunstgrepen afstraffen.
In het Curacao-nummer van Neerlandia (afl. JuliAug. 1905) had de beer CHUMACEIRO, rabbijn bij
de Joodsche gemeente op C., een zeer waardeerend
artikel : „De Nederlandsche taal op Curacao" geschreven. Het was niet de eerste maal, dat door
andersdenkenden den lof van het beschavingswerk
der Kath. Kerk op ons eiland verkondigd werd.
Die waardeering van die zijde bewees uiteraard,
dat hier der waarheid hulde gebracht werd. Het
gold hier geen uitdaging. Bovendien het Curacaonummer was geen strijdschrift. Geboren uit het
verlangen om onze kolonie meer bekend te maken,
hadden alle standen en gezindten, mannen en uit
de kolonie en uit het moederland ieder het zijne
bijgebracht. Als door natuurlijk instinct gedreven,
had ieder alle twistgeschrijf vermeden, alles buiten
bespreking gelaten, wat de neutrale grens overschreed, of een polemiek kon uitlokken. Het gevolg
was, dat alom de lof over het welgeslaagde hummer algemeen en zonder voorbehoud was.
Nu echter deze onbekende, (we zullen hem in
het vervolg kortheidshalve X noemen) uit enkele
woorden van den beer CHUMACEIRO munt tracht
te slaan van onedel gehalte en valschen klank, is
bet onze plicht daartegen in verzet te komen.
„Sedert de Europeesche macht bier is gevestigd
„geworden, had de heer CHUMACEIRO gezegd, heeft de
„R. K. Geestelijkheid zorg gedragen voor de oplei„ding en ontwikkeling der lagere volksklasse en
„aan diezelfde R.K. Geestelijkheid hebben wij het dus
„te danken, dat de beschaving, hoewel gebrekkig,
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„onder de verscheiden rassen ..... het standpunt
„heeft bereikt, die zij thans inneemt. Alhoewel de
„kiemen door de Spaansche geestelijkheid gelegd
„zijn, en mogelijk met onze gevoelens en denk„beelden niet overeenstemmen, moet men wel be„denken, dat de R. K. Geestelijkheid thans, bijna
„zonder uitzondering, in Nederland is geboren en
„dat zij, buiten kijf, ha,ar Spaansche ambtgenooten
„over het algemeen in karakter en kennis verre
„overtreft.”
„Let wel,' ' zegt nu X., het tegenwoordig standpunt der beschaving op C. „is dus te danken aan
de R. K. Geestelijkheid, die zorg heeft gedragen voor
de opleiding en ontwikkeling. ” Zeker, dat zal ook
diezelfde Geestelijkheid wel toestemmen. Maar in
plaats van de schouders op te halen voor het werk
dier priesters, zal men nog meer bewondering voor
hen gevoelen, na in eenige korte historische trekken
dat beschavingswerk meer van nabij beschouwd te
hebben. De heer CH, vermoedde het, dat door
de Spaansche geestelijken niet veel meer dan „de
kiemen" gelegd waren voor de huidige beschaving,
doch overschatte niet weinig haar invloed door te
veronderstellen „dat reeds sedert de Europeesche
„overheersching voor de ontwikkeling der lagere
„volksklasse was zorg gedragen." Want niets is er,
om te bewijzen, dat reeds onmiddellijk bij de ontdekking van het eiland in 1499 door ALONSO OJEDA
het missiewerk werd aangevangen. Wel staat het
vast dat omstreeks 1528 en later een Sp. priester
bier werkzaam was. Doch wat beteekent dit, daar
bij de overname van het eiland door de Hollanders
in 1634 bijna de geheele Indiaansche bevolking met
inbegrip van den kath. priester naar de kust van Venezuela werd overgebracht? ZOO ging de mogelijke
beschaving, die er verspreid was, vrij wel verloren.
In geen geval werd daarop voortgebouwd. Want in de
eerste jaren der West-Ind. Compagnie werd geen priester op het eiland geduld. Intusschen breidde de handel
zich uit. Curacao werd de groote slavenmarkt van
West-Indie Het eiland werd langzamerhand met
nietnele bewoners bevolkt, met heidensche slaven, uit
Afrika aangevoerd. Eindelijk in 1704 vestigde zich,
in den beginne wellicht ter sluiks, de eerste kath.
priester M. C. SCHABEL op het eiland en ter wille
der vele Fransche kooplieden, die bier handel dreven, werd die missionaris en later zijn opvolgers
toegelaten. Waar nu op C. van afstand tot afstand
8 bloeiende parochies zijn, was gedurende de geheele I 8e en nagenoeg de eerste heeft der 19e
eeuw slechts een katholieke kerk en een enkele
priester, bij uitzondering twee, somwijlen echter gedurende langen tijd geen enkele priester werkzaam.
Wat kon een priester bij zulk een uitgestrekte en
talrijke bevolking verrichten ? Geheel zijn werkzaamheid bleef beperkt tot het stadsgedeelte, en bepaalde
zich tot het toedienen der Sacramenten van het
Doopsel en der stervenden, bij hooge uitzondering
ook van het Sacr. des huwelijks. Soms werden op
een enkelen dag 6o tot i oo, eens zelfs tot 200
doopsels, meestal aan slaven toegediend. De kath.
Kerk kon onmogelijk de vleugels harer menschlievende en beschavende werkzaamheid uitslaan. Aan

onderricht kon niet gedacht worden. Hindernissen
en belemmeringen van allerlei aard werden bij
voortduring in den weg gelegd. Nog in 1785 werd
tegen een Kath. priester THEODORUS TEN OEVER
een boete geeischt van i o.000 gld. en verbanning
van het eiland en afbreking van het altaar, alleen
„wegens het toedienen van het Doopsel en het in
ondertrouw nemen en het oefenen van clandestienen
godsdienst." En wat kon er van het beschavingswerk der slaven terechtkomen, die na het ontvangen
van het Doopsel bijna geheel van den invloed en
het onderricht des priesters verstoken bleven? Eerst
met de komst van den Apostolischen Prefect M.
NIEUWINDT in 1824 werd het missiewerk op meer
degelijken grondslag ingericht en uitgebreid. Vooral
na zijn wederkeer uit Holland als bisschop in 1842,
nam de missie in bloei toe, doch ten koste van
tallooze offers en bovenmenschelijke krachtsinspanning en niettegenstaande kleinzielige tegenwerking.
Eigenlijk moet men zeggen, dat eerst tusschen de
jaren 185o en 186o het missiewerk in de buitendistricten op C. en eveneens op de overige eilanden voldoende georganiseerd was en de beschavende
invloed der kath. kerk zich overal kon doen gelden.
Eerst van dien tijd, niet sedert 1634 en minder
nog sedert 1499, >toen de Europeesche macht
bier is gevestigd geworden ' ', kan er van een beschavingswerk der R. K. Geestelijkheid in deze
kolonie sprake zijn.
Eerst in dat tijdvak van 1850-6o werden achtereenvolgens op de verschillende plaatsen van het
hoofdeiland parochies met een vasten pastoor opgericht, zelfs de andere eilanden deelden in dat
voorrecht. Tot aan datzelfde tijdvak ook waren er
nog geen scholen, kon nog niets voor het onderwijs
gedaan worden. In 1842 kwamen de eerste zusters,
die in datzelfde jaar de eerste school openden aan
de Overzijde op C. Werd dat onderwijs op prijs
gesteld ? De school nam steeds in bloei en in aantal
leerlingen toe. Het Bestuur der kolonie daarentegen deed niets, ja erger, het belemmerde het
beschavingswerk onder de inlandsche bevolking.
In 1848 en 1849 werd een aanvraag, om een katholieke bijzondere school op te richten op de
eilanden Bonaire en St. Martin . . . van de hand
gewezen. Van het nieuw voorgestelde Reglement
op het beleid der Regeering in 1852 (zie Curacaosche Courant nr. 9 van 28 Febr. 1852) luidde
artikel : „De Regeering moet zorgen, dat
9
het 89st

de talrijkheid der EU ROPEESCHE
bevolking dit vordert, openbaar lager onderwijs wordt
gegeven." ZOO werden dus nog in 1852 door het
Bestuur de geheele bevolking, voor zoover zij uit
slaven en vrije kleurlingen bestond, van alle onderwijs uitgesloten.
Waar zoovelen een heidensche onverschilligheid
aan den dag legden, ging MGR. NIEUWINDT, als
een ware pionier der beschaving, rusteloos voort,
de belangen der verstooten bevolking te behartigen
Zonder eenigen moreelen of finantieelen steun der
Regeering opende hij school na school, en op het
voorbeeld der christelijke middeleeuwen stichtte hij
naast elke parochiekerk, ook een school voor de

NEERLANDIA.

jeugd. Ondanks het herhaald en dringend aanbod
van de zijde des bisschops kwam geen slaaf nog
die scholen bezoeken. Van de meer dan 700 gouvernementsscholen op Bonaire kon men niet besluiten een enkelen, zelfs niet des avonds na afloop
van het werk, ook niet des Zondags aan het onderricht te laten deelnemen.
Toch was dit deel der bevolking niet geheel
zonder eenige leiding gebleven. Het had zich gevoelig betoond voor de zachte en teedere leiding
van den godsdienst, de eenige, die als een liefhebbende moeder die misdeelden lief had en hun
zedelijke opvoeding ter harte nam.
2
Januari I 86o legde MGR. NIEUWINDT
Den iden
het moede hoofd voor altijd ter ruste. Bijna 4o
jaren lang had hij gearbeid voor het zielenheil en
de beschaving van Curacao ' s inlandsche bevolking.
Drie jaar later, den Isten Juli 1863 werd de slavernij
afgeschaft, en daarmede het laatste struikelblok
voor de beschaving weggenomen ; dat, wat twee
eeuwen lang de schande was geweest onzer kolonie, opgeheven.
Met angstige spanning zag men dien dag in onze
kolonie tegemoet. Niet ten onrechte vreesde men,
wanneer aan die duizenden van slaven op eens,
bijna onvoorbereid, de voile vrijheid zou gegeven
worden, wellicht in woeste, ongetemde kracht niet
alleen de blijdschap, maar ook lang ingehouden
wraakzucht tegen vroegere soms wreede meesters
zou losbarsten. De toenmalige Gouverneur der
kolonie J. D. CROL riep de hulp en de medewerking
in van den Apost. Vicaris MGR. KISTENMAKERS,
opdat die dag der vrijheid ook een dag des vredes
zou zijn, en de vroegere slaven zich ook hun
vrijheid zouden waardig toonen. En het beroep
des bisschops op zijn „veelgeliefde kinderen en
vrienden" bleek niet te vergeefs. De St. Annakerk
van Curacao „waar een pontificale H. Mis met een
plechtig Te Deum werd opgedragen, aanschouwde
dien dag een tooneel als nooit te voren. De aandoening en het enthousiasme der vrijgemaakten
scheen aan waanzin te grenzen. Doch de dankbaarheid voor de weldaad der vrijheid behield de
overhand. Geen kreet van wraak en oproer weerklonk. De orde was voorbeeldig. Was de invloed
van den godsdienet hier niet overduidelijk ?
X, de onbekende schrijver in het Febr.-nummer
van Neerlandia, schijnt niet veel waarde aan den
godsdienst te hechten. Eenige jaren vOOr de emancipatie had MGR. NIEUWINDT aan de Nederlandsche regeering geschreven : „Ik geloof niet, dat ik mij te veel
laat voorstaan, indien ik gerustelijk beweer, dat voor
geen oproer, geen merkelijke schennis van eigendommen, nog veel minder van personen, alhier te
vreezen is, indien ons, priesters, de noodige middelen gegeven worden, om op de harten der
menschen in godsdienstigen zin te kunnen werken.
Ja, ik durf gerustelijk beweren, dat onze invloed
meer zal ten uitvoer brengen, om rust en kalmte
in deze kolonie te handhaven, dan een talrijk,
kostbaar en mijns bedunkens, ondoelmatig garnizoen in staat is, zulks te doen. Ik bedoel hier niet

zoozeer het godsdienstik onderwils, als wet het school-
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onderzel s; onkunde of liever domheid is niet slechts
het kenmerk van onbeschaafdheid, maar ook al te
dikwijls de moeder van ondeugd en wanorde .. .
enz. " Zoo iets kan X zich niet voorstellen. Waarom
zou men ook niet zonder den invloed van den
godsdienst de gemoederen zelfs van kleurlingen in
bedwang kunnen houden ? „Het zou wel de moeite
waard zijn na te gaan -- aldus zijn eigen woorden, —
of ook op andere eilanden of in Suriname zooveel
vrees voor opstand behoefde te zijn, of wel of er
zonder de hier zoo aangeprezen middelen ter voorkoming daarvan, ook elders in onze kolonien iets
heeft plaats gehad, dat op opstand geleek."
Ook ik vond het de moeite ruimschoots waard,
dit eens na te gaan, en met het resultaat van dat
onderzoek zal ik het geheugen van X wat opfrisschen. Is X dan geheel en al onbekend met de
geschiedenis onzer eilanden ? Heeft hij nooit iets
gehoord van den slavenopstand op C. in 1795 ?
Of speculeert hij op de onwetendheid zijner lezers ?
De revolutiekreet in Frankrijk aangeheven, had zijn
echo ' s voortgestuwd tot in West-Indie, alwaar zij
met geestdrift waren opgevangen allereerst in Haiti,
en daarna op ons eiland. Onder aanv oering van
de negerslaven TOELA en BASTIAAN kwam de geheele slavenmacht der Westdivisie van Curacao in
opstand, die alles platbrandde en zwoer alle blanken
te zullen vermoorden. Toen bleek ook, hoe weinig
zij nog voor den invloed van den godsdienst ontvankelijk waren. Want het kalme en bezadigde
woord van Pastoor J. SCHENCK, die als een vredesgezant van het Bestuur tot hen kwam, vermocht
niet hen tot onderwerping te bewegen. Eerst door
hun bloedige nederlaag op de heuvelen rondom de
plantages Fontein en Porto-Marie werd de opstand
gesmoord.
Vindt X. het nu nog „de moeite waard na te
gaan, of . . . ook in Suriname zooveel vrees voor
opstand behoefde te zijn ?"
Het verraadt al heel geringe kennis van de geschiedenis der slavernij in Suriname, zoo men opstanden onder de negers aldaar in twijfel durft
trekken. Geheel de eerste heeft der I 8e eeuw dOOr
waren opstanden onder de slaven aan de orde van
den dag. Boschnegers werden zij genoemd, ook
wel Marrons, die zich in de wouden van Suriname
aan de slavernij hadden onttrokken ., dezen nu bedreigden de kolonie te vuur en te zwaard. En hun
afstammelingen tegenwoordig nog in de bosschen,
zijn nu nog daar, ter bevestiging van hun oproerige
gezindheid. En gedurende al dien tijd was er, beter
nog, mocht er geen kath. priester zijn in Suriname.
Want zoo zegt terecht BOSSERS in zijn „Geschiedenis der Rath. Missie in Suriname" : ,.Een historisch
feit is het, dat door niemand kan geloochend worden,
dat gedurende het lange tijdperk van het slavenstelsel, deze alien op weinige uitzonderingen na, —
die gelukkig in het eerste vierde deel van onze
eeuw (1 9 e) vooral zijn voorgekomen, — dat deze
alien stelselmatig van het Christendom zzyn teruggehouden. De eigenaren vreesden, dat het Christendom hun het onbeperkt meesterschap ook over de
ziel en het moreele der slaven zoude ontnemen.''
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Al deze slavenopstanden gingen buiten ons katholieken om. Ook van het laatste oproer in Suriname
tijdens gouverneur SAVORNIN LOHMAN is officieel
erkend, dat de Katholieken er geheel buiten stonden.
Of ook „elders in onze kolonien, iets heeft plaats
gehad, dat op opstand geleek", is de naleviteit
wel wat ver gedreven. Ik meen, dat de geschiedenis
van onze Oost-Indio, van haar begin tot den dag
van heden, een doorloopende reeks van opstand en
oproer, van veldtochten en oorlog is geweest.
Eerst in 1863 werd op Curacao de slavernij
afgeschaft. X. moet dus niet uit het oog verliezen,
dat nu na 40 jaren nog twee geslachten in leven
zijn van al degenen, die toen de vrijheid kregen,
van welken alleen het jongere toen nog in de gelegenheid was, de voordeelen van het onderwijs te
genieten, en wier jeugd het nog mogelijk maakte,
hun karakter en neigingen door den invloed van
den godsdienst en beschaving te veredelen. Wanneer
de schrijver dit goed in het oog houdt, dan tart ik hem
een volksstam aan te wijzen, die na slechts een vijftig
jaren van missiewerk en ondanks zoo'n groote tegenwerking, over het algemeen zulk een gedweeheid, zulk
een liefde tot den arbeid, zulk een onderworpenheid
aan ' s lands wetten, zooveel orde en tucht geeft te aanschouwen als de bewoners van de eilanden Curacao,
Bonaire en Aruba. Wij weten te goed, hoeveel jaren er
noodig zijn geweest, om de volkeren van Europa
uit hun barbaarschheid op te heffen. Spreek mij niet
van de zooveel hoogere beschaving der Engelsche
en Fransche Antillen. Gij zult er meer rijkdom,
weelde en opschik vinden, maar ook meer losheid
van zeden, en vooral minder ordelievendheid. Nog
geen 5-tal jaren is het geleden, dat een negeroproer
te Trinidad met geweld van wapenen moest onderdrukt worden, nadat het oproerige yolk het gouvernementsgebouw in brand had gestoken. Insgelijks
werd nog in November van het vorig jaar een dergelijke opstand in Georgetown (Demerare, Engelsch
Guyana) ten koste van vele dooden gedempt.
Ten slotte beveel ik denzelfden schrijver zeer
ernstig de vergelijking ter overweging van onze
doodarme eilandbewoners met het proletariaat onzer
groote steden in Europa, aan welke laatsten hij toch
zeker wel een hoogeren graad van beschaving zal
toekennen dan aan de eersten. Hoe gedragen dezen
zich, wien door het voortwoekerend socialisme en
anarchisme de laatste sprankjes van godsdienst
ontroofd zijn ? Al te vaak zien we dit bij werkstakingen en dergelijke gelegenheden. Het is voor
niemand een geheim, dat geheel die menigte alleen
nog door de vrees voor, en het streng optreden
van politie en gewapende troepen wordt in bedwang
gehouden.
Dan waardeeren wij duizendmaal meer de rustige
toestand onzer eilanden, die, zooals b.v. in de buitendistricten, gehandhaafd en bewaard blijft door een,
meestal zonder een enkelen politiebeainbte. Der
beschaving hooge en strenge eischen te stellen,
hebben we het recht alleen dan, wanneer vele op
elkander volgende geslachten door die beschaving zijn
beinvloed geworden.
Hierbij laat ik het voor ditmaal. X kan nu eerst

op zijn verhaal komen, vOOr ik met hem opnieuw
een lans ga breken : om den graad en het peil der
beschaving op Curacao vast te stellen. Wellicht
komt hij er vOOr dien tijd toe, ook zijn vizier op
te heffen.
P. A. EUWENS.
Nijmegen, 2 Maart 19 o 6.
t3g
Jhr. J. E. de Sturler.
Jhr. J. E. de Sturler is, na zes jaar consulgeneraal te zijn geweest te Smyrna, benoemd tot
Minister Resident te Teheran.
De Hollandsche kolonie te Smyrna heeft hem
en zijn echtgenoote een afscheidsmaal aangeboden
waarbij aanzaten de heeren Alf. van Lennep, Alf.
van der Schroeff, Bon. F. Slaars, Alfred Keun,
Henri van der Zee, J. C. F. Schmid, Alfred Lavino,
Octave Lavino, J. de Jongh, Baron van Heemstra,
Graaf Ed. de Hochepied, F. Keun, Ed. Narik,
Jacob Ganon, V. Canon, Ds. L Le Bouvier, Oscar
Slaars.
Vele betuigingen van erkentelijkheid werden tot
den Consul-Generaal gericht voor alles wat hij ten
bate der Nederlandsche belangen in Smyrna gedaan
heeft.
Jhr. De Sturler beantwoordde ze en richtte o. m.
deze woorden tot de aanzittenden :
„Alvorens U te verlaten, vraag ik U slechts als
bewijs van erkentelijkheid voor wat ik beproefde
tot heil der Nederlanders te Smyrna, de belofte,
trouw te blijven aan onze Koningin, ons Vaderland,
onze nationale vrijheden en onze wetten, en U
elken dag meer den fieren naam van Hollander
waardig te maken.
„Eert altijd uw Vaderland, hoe klein het ook
zij. Bewaart onder elkander de eendracht die macht
maakt en laat niet toe dat door een schuldige
on verschilligheid voor de nationale instellingen het
eeuwenoude gezag van uw naam verzwakt worde.
Wees trouw aan ons devies : Ik zal handhaven !"
In La Reforme, het Smyrniootsch dagblad, waaruit
deze woorden vertaald worden, werd ook een artikel opgenomen van Cte de H(ochepied), getiteld
Un homme de marque, waaruit nog enkele gedeelten
hier worden overgenomen :
Wij gelooven niet te overdrijven als wij beweren
dat onze stall door zijn vertrek een zeer populaire
en sympathieke persoonlijkheid verliest.
Bemind en geacht als hij werd door de heele
kolonie, hoogelijk gewaardeerd door het plaatselijk
bestuur en door al zijn collega's met wien hij altijd
de meest vriendschappelijke betrekkingen onderhield, betreuren allen zijn heengaan.
De Nederlandsche kolonie is hem veel verschuldigd en zal zijn naam met gulden letteren in hare
annalen griffen, want hij heeft zijn hoog en moeilijk
ambt van Consul-Generaal niet vervuld als een
ambtenaar eenvoudig doordrongen van zijn plicht,
maar als een vader, die de personen wier belangen
hij had te behartigen, beschouwde als de leden
eener familie. Hij was altijd op de bres, steeds
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gereed hulp te verleenen aan wie een beroep op
hem deed. Wat hij in Smyrna tot stand bracht
bewijst zijn onophoudelijke werkzaamheid : de stichting der Ned. Kamer van Koophandel, de Afdeeling
van het Mg. Ned. Verbond, de Hollandsche taalcursus, het ontwerp voor herstel van de Protestantsche kerk en ,het Ned. Hospitaal.
Jhr. de Sturler heeft als voorbeeldig consul, rechtvaardig en onpartijdig rechter, geletterd en ontwikkeld man, vurig patriot, veel bijgedragen tot het
vaster aanhalen der banden tusschen de Nederlanders te Smyrna en hun Vaderland, de belangen
van zijn land met voile toewijding behartigd en den
stoot gegeven tot nieuwe handelsbetrekkingen tusschen Holland en Klein-Azie.

of
Onze Handel met de Levant.
In de Gids van Maart geeft de beer A. Hotz het
slot van zijn artikel : Onze handel met Perzie en
de Levant.
Hij bespreekt daarin o. a, het boek over Smyrna
van Maurits Wagenvoort : De Voorbijganger, en
maakt bedenking tegen het felt, dat de meeste
nadruk gelegd is op de taalvraag.
Zeker, zegt hij, die vraag is van zeer groote beteekenis, waar het gaat om de instandhouding van
het ras buiten de grenzen, maar toch, hoe toepasselijk het „de taal is gansch het yolk" in dien zin
ook moge zijn op Vlaamsch Belgie en Z.-Afrika,
het komt mij voor, geenszins dezelfde strekking te
hebben in landen, waar onze stam niet de bevolking (of het overgroote deel er van), maar slechts
een, meest kleine, kolonie vormt. Dadr is in de
eerste plaats noodig gestadige voeling met Nederland en aanvoer van steeds nieuwe krachten. De
taal volgt dan -Ian zelf.
„Om dat verband, die voeling tusschen moederland en kolonie te verkrijgen en in stand te houden
bestaat er geen beter middel dan handel en scheepvaart. Door deze immers zijn alle nederzettingen
ontstaan en slechts door deze kunnen zij worden
bestendigd.
Onderwijs in de Nederlandsche taal, werkzaamheid van het Algemeen Nederlandsch Verbond,
herbouw van de Nederlandsche Kerk, verbetering
van het Nederlandsche Hospitaal en herstelling
van Nederlandsche grafzerken : het zijn alle ongetwijfeld loffelijke zaken, sommige zelfs van groot
etisch stambelang. De oprichting van een krachtig
handelshuis of van een Maatschappij in den trant
van de vroegere Levantsche Vereeniging zou echter
van meer tastbaar nut zijn."
De heer Hotz wijst Nederland op een instelling, die in Belgie goede diensten bewijst aan
de bevordering van den buiteniandschen handel,
doch hier ontbreekt : de reisbeurzen. „Deze worden
verleend (krachtens een Kon. Besluit van 1848,
gewijzigd in 1862 en 1903) aan jeugdige Belgen,
die plan hebben „zich met het doel om handel te
drijven buitenslands, en, bij voorkeur, buiten Europa"
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te vestigen. De toelage bedraagt frs. 6000 per jaar
en kan gedurende Brie achtereenvolgende jaren aan
denzelfden „beursgenieter" uitgereikt worden. Vereischten zijn, naast Belgische nationaliteit, het bezit
van het diploma van licentiaat in de handelswetenschappen en van de ondervinding opgedaan gedurende een ten minste tweejarigen practischen proeftijd in den handel. Velen van deze boursiers hebben
een even voordeeligen als nuttigen werkkring gevonden en worden daarin krachtig gesteund door
de officieele vertegenwoordigers van Belgie in het
land, waar zij zich vestigden."
De schrijver brengt ten slotte de samenwerking
op handelsgebied tusschen Belgie en Nederland ter
sprake.
„Belgie is ontegenzeggelijk onze meerdere op industrieel gebied en in durf, wij hebben onzen aangeboren koopmansgeest aan te bieden, die thans
wel is waar niet in veelzijdige mate buiten de
grenzen wordt aangewend, maar dan toch nog
ruimschoots „in ruste ' ' aanwezig is ; wij noemen
ons nog altijd gaarne een „handelsmogendheid."
Zooals werd aangetoond bezit Belgie een groot aantal
ondernemingen in den vreemde ; deze zijn echter
grootendeels van industrieelen aard, slechts weinigen
hebben den handel tot doel en de meeste van deze
zijn dan nog, althans in de Levant, van niet zeer
groote beteekenis. Op deze leemte wordt herhaaldelijk gewezen in Belgische Consulaire Verslagen.
Hier dus zou onze medewerking van werkelijke
waarde kunnen worden. De oprichting van een
Nederl.-Belgische Vennootschap voor handel in het
Oosten zou gebillijkt wezen door de gebleken behoefte in beide landen. Ten einde mogelijke weifeling te voorkomen in de keuze van den zetel, die
insluit bescherming in het buitenland zou wellicht
kunnen besloten worden tot de oprichting van twee
vennootschappen : de eene in Nederland, die zich
zou bepalen tot den in- en uitvoerhandel, de andere
in Belgie, die zich zou toeleggen op uitvoering van
openbare werken en aanneming van leveringen van
hetgeen zijn uitgebreide nij v erheid voortbrengt,
waarbij dan Nederlandsche aannemers en fabrikanten
zouden kunnen mededingen.
Maar niettemin is het, jammer genoeg, wel zeer
duidelijk geworden dat er aan een formeel bondgenootschap of zelfs aan een tolverbond tusschen
de beide landen niet te denken valt, daar men aan
beide zijden der grenzen den tijd daarvoor nog lang
niet gekomen acht. Toch zal wel niemand ontkennen dat een toenemende goede verstandhouding
in beider belang is. Zou nu niet een tezamengaan,
door de oprichting van een machtige onderneming,
die ten doel zou hebben de gemeenschappelijke
welvaart te bevorderen, een nieuwe welkome band
vormen ?"

Steunt en bevordert eigen handel
en nijverheid
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aan mijn zaak, mijnheer ? Mijn antwoord is dan :

NOORD-NEDERLAND.
Vacantieleergang te Leiden.
De heer A. Welcker, secretaris der Leidsche
Studentenafdeeling, schrijft :
In de voorbereidende maatregelen tot deze leer.
gangen is sinds de laatste berichten in Neerlandia
nog slechts weinig voortgang gekomen. Zeer nuttig
werd echter den tijd besteed met het opwekken
tot deelname, hoofdzakelijk door eenige bestuursleden
die zich ter gelegenheid van het VIIde Vlaamsche
Studentencongres in Belgie bevonden en zoowel
persoonlijk in den Vlaamschen vooruitstrevenden Studentenkring te 13russel, als op het Congres zelf te
Gent het streven en de inrichting der leergangen
uiteenzetten. Van vele zijden werden dan ook voorloopige toezeggingen gedaan, welke naar het Bestuur
hoopt ook tot werkelijkheid zullen worden. Ten
zeerste werd het streven der Stud.-Afdeeling op
prijs gesteld.
Het plan bestaat dat zich ook naar de zoo machtige South African Union te Edinburgh een bestuurslid zal begeven, zoo mogelijk in deze samenwerkend
met de Studenten-Afdeeling Leiden der Nederlandsch
Zuid-Afrikaansche Vereeniging, ten einde aldus door
persoonlijke opwekking een zoo groot mogelijk
aantal van deze meest in de medicijnen studeerende
Zuid-Afrikaanders in September a.s. naar Leiden te
krijgen.
Mocht dit gelukken dan zal dus Leiden in Sept.
1906 eene verbroedering kunnen aanschouwen
tusschen de drie hoofdstammen van het Nederlandsche Volk. Een Groot-Nederland in het klein. Kan
men zich beter verwezelijking denken van het streven van het Algemeen Nederlandsch Verbond?
t3g
Ervaringen.

Ais

propagandist van 't Alg. Ned. Verbond
wensch ik in het volgende enkele ervaringen,
bij mijn werk opgedaan, mede te deelen.
Mijn hoofd-werkzaamheid bepaalde zich in 't eerst
tot Rotterdam, de groote, bedrijvige handelsstad,
waar het ledental van het Verbond, in aanmerking
genomen het groote zielental der gemeente, veel
te klein was (omstreeks 350 leden op een bevolking
van ongeveer 4.0o. 000 zielen). De Rotterdammers
zijn moeilijk te bereiken. Ze hebben het over het
algemeen te druk met zaken doen. Indien men ze
nu bereikt op een geschikt oogenblik, dan willen
ze nog wel toetreden. Dikwijls is er volslagen onbekendheid met het doel en het werk van het
Alg. , Ned. Verbond. En dan blijkt, dat onbekend
onbetnind maakt. Indien het gelukt toegang te krijgen
bij het hoofd eener groote zaak en het doel van
't Verbond te kunnen toelichten, dan is vaak het
antwoord : maar welk voordeel geeft het Verbond

rechtstreeks geeft het Verbond aan uw zaak geen
voordeel, zjdelings wel ; want wij strijden voor versterking van het nationaal bewustzijn ; wij werken
voor de bevordering van alles wat Nederlandsch is,
dus ook voor den vaderlandschen handel en de
vaderlandsche nijverheid ; wij willen,. dat de Nederlander zijn waren bier te lande koopt, wanneer hij
ze hier even g-oed en goedkooj5 kan bekomen ; en
we komen op voor den goeden naam van ons yolk
op elk gebied, wanneer het in ' t buitenland belasterd
wordt of er scheeve voorstellingen van Nederland
worden gegeven. Toch hoort men dan nog vaak,
dat ze er niets voor voelen. In dat geval raad ik
aan lid te worden om door het blad Neerlandia
het Verbond in zijn doel en werken nader te leeren
kennen. Dan zullen ze er zeker wat voor gaan
gevoelen. Toch heeft men altijd menschen, die
alleen maar denken aan geld verdienen en voor
hoogere belangen geen oog en geen hart hebben.
Dezulken verlaat men dan maar zoo spoedig mogelijk met den stillen of uitgesproken wensch van
beterschap.
Dikwijls krijgt men ook ten antwoord, dat men
er eens over zal denken. Men verzoekt mij dan
een kaart voor het Lidmaatschap achter te laten.
Doorgaans weet ik wel, dat dit antwoord slechts
beleefdheidshalve gegeven wordt. Kom ik terug,
dan verneem ik gewoonlijk, dat mijnheer er geen
gebruik van zal maken. Toch niet altijd. Een lid
van een der grootste firma's alhier stelde mij bij
mijn wederkomst de kaart ter hand ingevuld met
het bedrag van i o gulden. Uit Schiedam ontving
ik na een bezoek een brief kaart, met bericht, dat
mevrouw voor f 5.— en de dochter voor f 2.5o
lid wenschten te worden.
Men heeft ook wel eens aangename ervaringen.
Onlangs vroeg ik aan een kanteorboekhandelaar,
of mijnheer boven thuis was. Mijnheer is niet thuis,
antwoordde de man, maar ik kan de boodschap
ook doen. — Ja, wilt U deze kaart eens geven,
met verzoek haar eens te lezen, misschien wil
mijnheer die kaart ingevuld achterlaten. Ik kom
wel eons terug. — Welzeker, ik gevoel veel voor
de zaak, waarvoor U optreedt. Die belachelijke
vreemde woorden in onze taal. Ik heb er altijd
tegen gestreden. Het woord cahier gebruik ik nooit.
Ik spreek altijd van schriften. — Zoo, mijnheer, maar
dan moet U ook lid worden van 't Alg. Ned.
Verbond. — Goed, schrijf mij maar op. Veel kan
ik niet missen, maar voor f 2.5o wil ik gaarne een
steentje bijdragen voor 't edele en grootsche doel.
En zoo had ik hier toevallig een lid geworven,
want ik had aan dezen kantoorboekhandelaar niet
gedacht.
Bij mijn bezoeken wijs ik er steeds op, dat de
moedertaal een der hechtste bolwerken voor de
zelfstandigheid van een yolk is, en dat het A. N. V.
strijdt voor de zuiverheid onzer taal.
Doch dit niet alleen. Voor elk Nederlandsch
belang op het gebied van Kunst, Wetenschap , Handel
en Ni/verheid treedt het op. Het zal een machtig,
groot lichaam worden, dat tegen den geest van
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onverschilligheid en geringschatting van het eigene,
de Nederlandsche nationaliteit krachtig handhaven
zal. Wij willen ons naar eigen aard en zeden
blijven ontwikkelen, van vreemde smetten vrij,
zonder nochtans blind te zijn voor het slechte of
minderwaardige bij ons en voor het betere, dat
andere volken hebben. En het is ons niet in de
eerste plaats te doen om een groote bijdrage, maar
om den zedelijken steun van elk weldenkende, man
of vrouw. Namen van goede Nederlanders of Stamverwanten moeten we hebben.
Het Verbond is een terrein waarop men elkander,
buiten alle staatkundige en kerkelijke verschillen
om, als goede Nederlanders de hand kan geven.
Het Alg. Ned. Verbond brengt de landgenooten
tot elkander, terwijl tal van andere Vereenigingen
bedoeld of onbedoeld scheiding werken. leder
weldenkende trede dus tot ons toe.
Na deze voorstelling treedt menigeen inderdaad
toe. Doch niet altijd heeft men de gelegenheid alles
te zeggen, wat men dienstig acht.
Toen ik onlangs in dezen zin ongeveer ergens
sprak, ontving ik ten antwoord : juist, mijnheer,
wij zijn niet groot, maar we kunnen grootsch zijn.
Schrijf mij maar op voor het Lidmaatschap.
Ten slotte nog het volgende : Een fabrikant
deelde7[mij dezer dagen mede, dat hij zijn artikel,
hier te lande vervaardigd, van Engelsche plakbriefjes (etiketten) voorzag, opdat men toch vooral
zou denken, dat het artikel uit Engeland was ingevoerd.
Zoo is het : Engeland heeft nu eenmaal den naam
(ook altijd de daad ?), en die den naam heeft van
vroeg opstaan, kan niet te laat komen. Toch zullen
langzamerhand de oogen opengaan.
Een dame hier ter stede wenschte een meubelstuk
te laten vervaardigen naar een model in Parijs
gekocht. Een bekwaam werkman van een onzer
groote meubelfabrieken werd naar deze dame afgezonden om het model op te nemen. De dame
vroeg hem, of hij het meubelstuk wel net zoo zou
kunnen vervaardigen. Doch wie schetst de verbazing
der dame, toen zij vernam, dat het model-meubel
door hem zelf vervaardigd was, zooals bleek uit
een merk, dat hij haar aan de achterzijde er van
liet zien. Dit meubelstuk was indertijd uit Holland
naar Parijs gezonden en daar als Fransch gekocht !
Zoo was het ook met een zilveren bekertje, dat
in Port-Elisabeth voor Engelsch fabrikaat gekocht
was, maar blijkens het merk afkomstig was van
een onzer Nederlandsche fabrieken van gouden
en zilveren voorwerpen.

Rotterdam.

JAC. POST.

eg
Het Coers' Liederkoor te 's-Gravenhage, in
het gebouw Diligentia, op Maandag
12 Februari 1906.
H. M. de Koningin, die met Z. K: H. den Prins
der Nederlanden het eerste gedeelte van dezen
muziekavond heeft bijgewoond, had verlangd, dat
de uitvoering niet te 8 uur, maar te half acht zou
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beginnen. De vorstelijke bezoekers werden ontvangen
door de Heeren Prof. J. te Winkel, voorzitter,
Prof. dr. Jhr. B. H. C. K. van der Wijck, ondervoorzitter, Prof. Mr. J. C. Naber, eersten schrijver,
en den Heer F. R. Coers Frzn., tweeden schrijver
van de Vereeniging „Het Nederlandsche Lied."
De zaal was goed bezet, maar niet overvol. De
uitvoering, die niet te lang duurde, begon met het
Wilhelmus en eindigde met het Vlaggelied, Er zijn
vijf en dertig liederen of gedeelten van liederen
uit vroeger en later tijd ten gehoore gebracht. De
tekstvan eenige „kluchtliedjes, kodderijen en praatjes''
heeft enkele verslaggevers van Haagsche bladen
geergerd. Ook heeft de pianobegeleiding aanstoot
gegeven en er is gesproken van „dilettantenwerk."
Maar wat een frissche, zuivere stemmen en met
wat een gloed en toewijding is er gezonden, door
het koor zoowel als door de dames en heeren
solisten ! Over het geheel was ook de uitspraak der
woorden bijzonder duidelijk.
Na het vertrek der vorstelijke bezoekers werd
eene „rustpoos" gehouden en vOOr 't begin van
het tweede gedeelte richtte Prof. te Winkel eenige
woorden tot de aanwezigen. Met waardeering sprak
bij over den heer Coers en wat zijn onvermoeide
geestdrift heeft tot stand gebracht, met waardeering
ook over de schoone muziek, „Die muziek is geen
muziek", zeggen sommigen. Nu, het zij zoo. Liederen als „Het hemelsch Jerusalem" en „De tortelduive hoard - ik weenen " zijn zoo ontroerend mooi
van woordklank, van gevoel, van verbeelding, van
melodie, dat de tranen er van in de oogen komen.
ZOO als de vrome Middeleeuwers het goddelijke en
hemelsche hebben gevoeld, voelden wij het eenige
oogenblikken mee. Wat een heerlijke kunst, zelfs
in de renaissance-liederen, en wat een verdienstelijk
werk, zulke liederen goed uit te voeren ! Onzen
dank aan den beer Coers, aan den directeur, den
heer Corn. A. Galesloot, aan de dames en heeren
van het Koor ; maar ook aan de Vereeniging „Het
Nederlandsche Lied " en aan de Afdeeling ' s Gravenhage en Omstreken van het Algemeen Nederlandsch Verbond, die door geldelijken steun deze
schoone uitvoering hebben mogelijk gemaakt.
B. J. F. VARENHORST.

ZUID-NEDERLAND.
In onze Takken.

Aalst. — Op I o Februari las de heer B. Maes,
nit Gent, in de Letterkundige Afdeeling zijne novelle : „Een Leventje' ' voor, waarmee hij zich deed
kennen als schrijver met onbetwistbaar talent.
De heer J. Neefs, tandarts, hield op 24 Februari
eene lezing over „Mondhygiene " ; deed daarin uitkomen aan welke verschillende ziekten men zich
blootstelt bij het niet rein houden van den mond
en bizonderlijk van de tanden ; gaf verder menig nuttigen wenk de verzorging der tanden betreffende.
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Antwerpen. — Op Donderdag, 22 Februari, hield
onze Tak een feestavond, die gansch aan den Vlaamschen liederendichter Gentil Antheunis gewijd was.
De Heer Frans Van Cuyk, letterkundige, sprak
over het eenvoudig leven van den dichter-komponist en drukte vooral op de plaats, die Antheunis
in onze letterkunde inneemt. Zijn gemoedelijk lied
vloeit uit het hart of is afgeluisterd van de natuur.
Altijd is het begrijpelijk voor het yolk.
Slechts twee bundels gedichten schreef Antheunis,
maar zij bevatten pereltjes, die met de beste van
Heinrich Heine kunnen vergeleken worden. De
mooie voorlezing van een tiental zangen droeg er
niet weinig toe bij om den dichter naar waarde
te doen schatten.
De uitvoering van de liederen was opgedragen
aan mejuffrouw Louisa Van Tichelen, eersten prijs
van het Antwerpsch Konservatorium, en den Heer
Julius Dirickx, kunstzanger. Beiden oogstten een
welverdienden bijval in. Toen de Heer Julius
Dirickx de laatste strofe van „Mijn Vlaanderen
heb ik hartelijk lief," had gezongen hernam het
geestdriftig publiek dat meeslepende lied.
De Heer ' A. C. Van der Cruyssen, Voorzitter,
bedankte alien die medegewerkt hadden tot het
welgelukken van dit feest : den Heer Frans Van
Cuyck, de beide zangers, Mej. Van den Broeck,
die op het klavier had begeleid, en de Heeren
Julius Benoit en Julius J. B. Schrey, leiders van
de „Liederavonden voor het Volk."
Eenige anekdoten, die hij van Antheunis wist te
vertellen, werden gretig aangehoord.
Brussel. — Den 1 o den Februari hield de Heer G.
J. Hooyer, bestuurslid van den Tak Brussel, een
lezing over „Maatschappelijke Hervorming " . Deze
weldoordachte, in een uiterst sierlijken vorm ingekleede voordracht oogstte buitengewonen bijval en
deed algemeen het verlangen opgaan den begaafden
spreker spoedig nogmaals te hooren. Na de voordracht las de Heer G. J. Hooyer nog „de Mottige Janus" uit de Marine-schetsen van Werumeus
Buning voor.
Charerloi. — In Februari trad het voorloopig
bestuur of en werd vervangen door een bestuur
van I2 leden. Werden gekozen tot voorzitter : G.
Vermeersch, Rue Beausart, Monceau, S. Sambre
tot onder-voorzitters : L. A. De Vlaeminck en Van
de Walle; schrijvers L. Herrijgers, Rue du Velodrome 103 Marcinelle en J. van Heesch ; penningmeesters : Langbroek en Dawans : Kommissarissen : J. De Coninck, J. Gheyselinck, M. Hous,
A. de Naet, Dekouvreur.
De bond wint stilaan in ledental. De boekerij
bevat reeds een 250-tal boekdeelen, alle vrijwillige
giften, ze staat open voor alle Vlamingen van de
Charleroy-Kom.
Gent. Het bestuur van den Gentschen Tak van
het Algemeen Nederlandsch Verbond had Zaterdag
24 Februari de leden opgeroepen tot het bijwonen
van den voordrachtavond, waarop de vroegere regisseur van ons Nederlandsch Tooneel, de heer
van den Heuvel, zou optreden.

Het programma vermeldde niet minder dan negen
stukken van hem zelven. Alhoewel we ten zeerste
de innigheid, de warme gevoelens en de roerende
toestanden in deze verschillende stukken loven,
alsook de taal, die er flink en mooi wordt behandeld, toch scheen ons de stof niet uit te munten
door nieuwheid.
Meesterlijk vertolkte de beer van den Heuvel het
aangrijpende en eenvoudige Grootvader van A. J.
de Bull ; heel smakelijk De Kist van Van Zeggelen.
De voorzitter, de heer H. Meert, bood aan den
heer van den Heuvel de volledige uitgave van Gezelle's gedichten aan, als blijk van dankbare herinnering aan de goede diensten die de beer
van den Heuvel aan het Verbond als leeraar van
de Declamatieklasse der Dames-afdeeling bewezen
heeft.
Mejuffrouw De Guchtenaere op hare beurt bood
hem mooie bloemen namens de declamatieklasse.
— De heer Basse trad Maandag, 19 Februari,
op in de Letterkundige Afdeeling met een studie
over Hildebrand als Dichter. Na in korte woorden
er aan herinnerd te hebben, dat Nicolaas Beets,
zoo algemeen beroemd door zijne Camera Obscura,
welke reeds meer dan 3o drukken heeft beleefd,
door een klein voorval ontmoedigd, bijna van de
uitgave van dit meesterwerk afzag, vertelde spreker
ons, waarom de gedichten van Beets thans bijna
geheel vergeten zijn. De beer Basse las ons op
uitstekende wijze eenige mooie stukjes voor, die
bewezen, dat we onrechtvaardig handelen met Hildebrand's verzen te verwaarloozen, en kwam tot
de slotsom : Beets is niet verouderd, want hij is
altijd verstaanbaar, want hij vindt de Nederlandsche
taal goed genoeg zooals zij is, hij verknoeit ze niet
door woordsmederijen, door duistere zinswendingen,
hij heeft gevoel en medegevoel en denkt dat er
buiten zijn eigen ik nog wel onderwerpen bestaan,
die belangstelling verdienen — en dit alles is niet
modern.
Een aanhoudend applaus dankte den beer Basse
voor zijne pittige, degelijke voordracht.
— Lode Baekelmans, de schrijver van »De
Doolaar in de Weidsche Stad« en »Havenlichtjes « las op 5 Maart een paar novellen voor uit
een bundel »De Zonnekloppers« die ter perse ligt,
Baekelmans heeft nagegaan welke soort boeken aan
de volksbibliotheken ontbreken, en heeft, door zijn
nieuw werk, getracht die leemte aan te vullen, hij
heeft gepoogd eene brug te leggen tusschen den
schrijver en de lezers. In hoeverre hij hierin geslaagd
is, zal het debiet van het boek ons bewijzen. De
prijs er van zal overigens zoo laag mogelijk zijn.
De novellen die Baekelmans heeft voorgelezen hebben de toehoorders buitengewoon voldaan. De
jonge schrijver is er de realist dien we reeds
kennen. Opmerkelijk is zijn gemak om zich uit te
drukken, de gave die hij bezit om het gepaste
woord, de juiste wending te vinden. »De schrik
der Meiden«, waarvoor als titel »Zat Fransken « of
»De Truuter« beter zou passen, heeft herhaaldelijk
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de lachspieren in beweging gebracht. »Tijd en
Eeuwigheid« zoo beet, gelooven wij, de tweede
voorgelezene novelle, is een fantastisch verhaal, van
genre hemelsbreed verschillend van de eerste. »De
Zonnekloppers« is, meenen wij, uitstekend geschikt
voor volksbibliotheken, maar ook in de boekenkast
van bijzonderen zal het niet mogen ontbreken. Wij
wenschen er Mr. Baekelmans veel geluk mede.

La Louviere. — Den 25 en Februari 1.1. handelde de Secretaris, E. H. Jan Bernaerts, leeraar in de
Nederlandsche taal te La Louviere, over deVlaamsche
13eweging. Hij deed uitschijnen de nadeelige gevolgen voor ons Vlamingen van het overladend
Fransch in lager, middelbaar en hooger onderwijs; hoe
daardoor het y olk verstoken blijft van den vooruitgang der wetenschap. Hij veroordeelde de verfransching
in leger, besturen, gerecht, handel en nijverheid,
toonde aan dat de Vlaamsche Beweging hierin verbetering wil brengen ten bate van het Vlaamsche
y olk, en wees inzonderheid op den vernederenden
toestand der Vlamingen in 't Walenland en hoe 't
Alg. Ned. Verbond daarin verbetering kan en wil
brengen.
Het eerste deel was minder bevattelijk voor de
toehoorders, maar het tweede bracht ons nieuwe
bijtredende leden.
Na de voordracht werd vermeld hoe reeds leden
van 't Verbond practisch waren opgetreden om
hunne taalbroeders te helpen.
Lier. Onze letterkundige afdeeling hield twee
vergaderingen in den loop der verleden maand.
Op 8 Februari heeft de beer Timmermans zijn lief
Begijnhofsprookje, _Ecce homo of het barge portiersken
met zeer veel bijval voorgelezen. In de tweede
zitting vergastte de heer Verschoren de leden op
zijne kleine, maar boeiende novelle, »In de Velodrome», die in een der volgende nummers van het
maandschrift »Vlaanderen» zal verschijnen.
Oudenaarde. In de Letterkundige Afdeeling sprak
de heer adv. Maurits Thienpont over de vervlaamsching van het vrij middelbaar onderwijs. Hij kwam
tot het besluit, dat wij vertrouwen mogen hebben
in de voorstellen door de middenafdeeling aangenomen.
Deze zienswijze werd bestreden door C. Braeckman, die trachtte te bewijzen, dat slechts het oorspronkelijk ontwerp Corernans een bevredigenden
waarborg geeft — andere leden droegen liederen,
gedichten of prozastukken voor.

ZUID-AFRIKA.
Blikoor over het Afrikaansch.
e Vriend des Volks, het flinke Afrikaansche
blad dat te Bloemfontein verschijnt, heeft een
voortreffelijken medewerker in Oom Blikoor.
Wie achter dien naam schuilt weten wij niet, maar
een oprecht Afrikaander is het stellig, en een goed
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schrijver bovendien. Hij schrijft in het Afrikaansch
en bepleit zooveel hij kan het gebruik van die taal;
bepleit het door zijn voorbeeld het meest. Het
Afrikaansch is nog een taal in wording, maar uit
Blikoor's pen gevloeid, mag zij er al wezen.
In een Februari-nummer van de Vriend neemt
Oom Blikoor het weer eens voor zijn geliefde Atrikaansch op. Het is naar aanleiding . van een stuk,
dat er in de Cape Times gestaan heeft en waarin
op het Afrikaansch zoo'n onbehouwen aanval gedaan werd, dat b.v. Ons Land het te min vond
om het te weerleggen. Het is ook Blikoor niet te
doen om met den verwaten Engelschman, die met
de minachting van de onwetendheid over het Afrikaansch geschreven heeft, den degen te kruisen.
»Dis pure onsin om teun die verkeerde goed te
strij."
Maar het is eigenlijk geen wonder, dat Engelschen
nog zoo oordeelen, zegt Blikoor. »So lank daar
nog Afrikaanders is wat op hul eie taal met veragting neersien, hoef mens nie verwonder te wees
nie als een uitlanse Japsnoet met die verstand van
een Swaab en die beleefdheid van een Hes nie
beter daaroor sal denk nie." Men ziet, de Boeren
weten wat een Schwabenstreich beteekent, en
de lompe Hes schijnt — wat de oorsprong van
dien naam moge wezen — bij hen ook bekend.
Van belang vindt Blikoor 't echter nog eens
voor het goede recht van het Afrikaansch op te
komen, omdat een blad als de Cape Times het
grove stuk van den Engelschman een eereplaats
heeft ingeruimd. Dat bewijst, dat ook Engelschen
die beter moesten weten nog terechtwijzing noodig
hebben.
Vooreerst wijst Blikoor de gewone bewering af, als
zou het Afrikaansch een mengelmoes van allerlei
talen zijn, een bewering die vooral van de zijde
van Engelschen vreemd is, aangezien hun eigen taal
immers uit een mengeling van talen ontstaan is. Het
zou nog geen oneer voor het Afrikaansch behoeven te zijn, dat het uit een vereeniging van
andere talen is ontstaan. Maar het is niet zoo,
zegt Blikoor ; »daar is maar min tale in die wereld
wat sij oorsprong so suiver bewaar het als Afrikaans. In Afrikaans is daar 'n klompie Portugese
woorde, en 'n klompie wat Maleis is, of Duits, en
daar is ook 'n paar Hotnot woorde in wat mens
op die vingers van sij twee hande kan aftel zonder
een vinger kort te kom. Engels kan dit nie van
geseh word nie."
En wat de bewering betreft, dat de buigingsen vervoegingsuitgangen in het Afrikaansch zoozeer
afgesleten zijn, is het in het Engelsch en Portugeesch niet evenzoo gesteld ?
Maar Blikoor komt nog eens op die beschuldiging, als zou het Afrikaansch een mengelmoes van
talen zijn, terug en zegt dan iets, dat de aandacht verdient.
Daar is nog een eigenaardigheid in ons taal, wat die
mense wat dit ken nie, natuurlik ook nie weet nie: Afrikaans
was een dag op pad gewees om neh so'n gebrouw van ander
tale te word, als Engels, Portugees en Maleis en Duits het
begin inwoeker. Maar hoe meer die Afrikaanders hul ver-

54

NEERLANDIA.

brei het oor Suid Afrika, hoe sterker die invloed wordt van
die oorspronkelike Hollans wat die mense met hul saam
gedra het in hul bijbels, en een heel partij van die vreemde
woorde en uitdrukkings, wat aan die vreemde tale was ontleen, en wat ons grootvadrs nog geken het, is weer uitgeskop. En heel partij woorde wat ons nou aanEngels ontleen,
zal ons seker later ook weer uitskop, als maar eers ons
mense meer begin denk en lees en skrijf, en als die En
gelse vrinde weer begin met hul uittog uit die land van
beloftes, om die goud begin uitgewerk worde en die Snese
te oorvloedig. Die Engelse mense wat oorblij, sal wel vinnig
ons taal oorneem, soos die Engels sprekende boere dit nou
al ver die laatste vijftig jare gedoen het. Engelsman kan
maar veragtend op ons taal neersien : dit raak ons maar
min; sij kinders sal dit daarm moet praat en altemet skrijf
ook. Ons taal sal langer leef als die mijne en die op die
mijne geboude handel.

Er spreekt uit die woorden een sterk vertrouwen
in de toekomst van het Afrikaansch. Daar geeft
het verleden wel recht op, want inderdaad heeft
het Hollandsch in dien vorm getoond een taai
leven te hebben, en men behoeft niet ver in de
geschiedenis terug te gaan om Engelschen, die in
't land komen, of althans hun kinderen het Afrikaansch te zien aannemen. De taal blijkt een
groote aantrekkelijkheid te hebben en gemakkelijk
over .te nemen te zijn. Daarin ligt stellig een
belofte voor haar bestaan.
Konden wij maar met Blikoor vertrouwen, dat
het Afrikaansch op den duur weer al het Engelsch
zal uitwerpen, dat het de laatste jaren met zoo'n
graagte in zich opneemt. Hebben wij een der kampvechters van het Afrikaansch die gemakkelijkheid,
waarmede het vreemde elementen aanvaardt, niet
als een deugd hooren prijzen ? Maar de omstandigheden zijn nu anders als in den tijd, toen de
Boeren uit Kaapstad wegtrokken. Zij lieten toen
Engelschen, Portugeezen, Maleiers en Duitschers
achter en konden het zuiveringsproces van hun taal
ongestoord beginnen. Waar zotiden de Boeren nu
het Engelsch uit den weg moeten gaan ? Blikoor
verwacht toch niet, dat er nog maar een luttel
klompie Engelschen zal overblijven, wanneer de
goudmijnen uitgeput zijn ?
En wanneer zou dat wezen? Er zijn deskundigen,
die den goudmijnbouw, zooal niet op den Witwatersrand, dan toch elders in Transvaal, nog wel
een eeuw levens gunnen. En is dat ook al te lang
gerekend, de bodem van Zuid-Afrika is nog zoo
rijk aan andere schatten, dat de nieuwe bevolking,
waarvan de Engelschen het meerendeel vormen,
er nog in niet afzienbaren tijd reden van bestaan
zal vinden.
Als 't Afrikaansch al dien tijd zich handhaven
wil, moet het de Afrikaanders terdege ernst met de
zaak zijn, en willen zij hun taal zuiver bewaren, dan
mogen zij 't niet aan den tijd overlaten om de
vreemde elementen er uit te werpen. Blikoor en
anderen schrijven 't Afrikaansch zuiver, maar wat
de Zuid-Afrikaansche bladen dikwijls aan Afrikaansch
en Hollandsch beide te lezen geven toont een bedenkelijke neiging om een „gebrouw van ander tale"
te worden. Daartegen dienen de geestelijke voormannen der Afrikaanders, dunkt ons, voortdurend
op te komen.
Wij weten, dat Afrikaanders het recht hebben,

ons Nederlanders te vragen, hoe 't met de zUiverheid van onze taal staat ; en zij hebben dan ook
al dikwijls het gebruik van zooveel Engelsch in
hun taal verdedigd met een beroep op al die
Fransche woorden, die men telkens en overal in
het gesproken en geschreven Nederlandsch tegenkomt. Ja, dat is erg genoeg ; en misschien erger
nog is het Duitsch, dat in onze woordenkeus en
zinvorming doordringt. Maar ons antwoord kan
zijn, dat het gevaar voor de verwording van onze
taal bij Lange na zoo groot niet is als voor de
taal der Afrikaanders. Het Nederlandsch staat door
zijn verleden, zijn letterkunde en al de omstandigheden van ons yolk ongelijk veel sterker dan het
Afrikaansch.
En dan, men is tegenwoordig bier tegen het
gevaar in de weer. Mannen als Oom Blikoor toonen ons gelukkig, dat er ook in Zuid-Afrika alarm
tegen geblazen wordt.

Een stoomvaartlijn op Zuid-Afrika.
Weinig dachten wij, toen wij kort geleden in
Neerlandia bij een bericht over Zweedsche stoomvaartlijnen opZuid-Afrika de vraag deden,ofmenin Nederland nog altijd zoo'n onderneming niet aan Borst,
dat er zoo spoedig een plan voor openbaar gemaakt zou worden.
Aan den minister van landbouw, nijverheid en
handel en dien van kolonien is een adres gericht,
om hun steun te krijgen voor een maandelijkschen
stoomvaartdienst »tusschen Java en Zuid-Afrika eenerzijds en Nederland anderzijds.» Voor die lijn wordt
rijkssubsidie gevraagd, want daarbuiten, zoo beet
't, kan zij 't niet stellen.
De commisie, die het plan ontworpen en het
adres onderteekend heeft, bestaat uit de heeren
C. Beelaerts van Blokland te Zeist, H. P. Dekker
te Wormerveer, J. van Delden in den Haag,
G. van de Gevel te Rotterdam, J. P. Havelaar in
den Haag, A. Hendrichs (oud-voorzitter van de
kamer van koophandel te Amsterdam) te Luik,
A. G. Kroller te Scheveningen, W. F. Leemans
in den Haag, G. van der Pot te Rotterdam en
J. H. Zeeman in den Haag. Het denkbeeld is,
volgens het adres, van den heer van de Gevel
uitgegaan.
Maar is het denkbeeld van een stoomvaartlijn van
bier naar Zuid-Afrika en verder naar Java niet al
jaren geleden opgeworpen? Misschien was 't echter
ook toen al van den beer van de Gevel afkomstig.
Hoe dit zij, alle eer aan hem, dat hij het plan nu
een stap verder heeft gebracht, er een flinke cornmissie voor heeft kunnen vormen en de gegevens
verzameld heeft, waardoor het adres met zoo sterke
klem van argumenten het nut en de uitvoerbaarheid van deze lijn kon uiteenzetten.
Een naam missen wij in de commissie, en die
moge bier wel genoemd worden, de beer S. van
Reesema te Rotterdam. Hij heeft indertijd hard gewerkt om een lijn op Zuid-Afrika tot stand te bren-
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gen. Het is hem niet gelukt, maar zeker mag men
`t hem danken, dat er voor deze zaak in den lande
grooter belangstelling is gekomen.
De beperkte ruimte verbiedt het uitvoerige
adres hier weer te geven. Wij kunnen volstaan
met te vermelden, dat het in het licht stelt, van
hoeveel belang een geregelde, eigen stoomvaartlijn zou wezen voor den uitvoer van Java's
hout naar Zuid-Afrika en Java's suiker naar ZuidAfrika en West-Europa, voor den algemeenen handel
van Nederland op Zuid-Afrika en voor de markt
van Zuid-Afrikaansche wol in Nederland.
Ook voor »de groote algemeene belangen van
ons volksbestaan», voor het »hoogere, algemeene
belang, dat het Nederlandsche yolk heeft bij alles,
wat den band met zijn stamverwanten in ZuidAfrika nauwer kan toehalen,» zou een stoomvaartlijn onder Nederlandsche vlag tusschen ons land en
Zuid-Afrika dienstig zijn, maar het adres laat dat
buiten beschouwing; het bepaalt zich »tot de zuiver
oeconomische- en handelsbelangen, die voor Nederland en zijne Oost-Indische kolonien bij de ontworpen verbinding betrokken zijn». En daar doet
het wijs aan. Zoo heeft de commissie meer kans
om van regeering en Staten-Generaal den noodigen
geldelijken steun te krijgen. Een zaak, die belooft
te slagen, die oeconomische en financieele winst
in uitzicht stelt, worth eerder geholpen dan een,
waarbij alleen of hoofdzakelijk een »hooger, algemeen belang» gemoeid is.
Neerlandia wenscht de kloeke mannen, die de
handen aan de riemen hebben gelegd, allen voorspoed op hun schoone onderneming, zoowel om
de bizondere als de algemeene belangen. Mogen
spoedig als in de roemvolle dagen van weleer
schepen onder de Nederlandsche vlag om de Kaap
naar Oost-Inje varen en weerom !

OOST-INDIE.
Adres.
Aan Zijne Excellentie
den Minister van Kolonien
Geeft eerbiedig te kennen de vereeniging ALGEMEEN
NEDERLANDSCH VERBOND, gevestigd te Dordrecht,
goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 2 3 Januari
1905, no. 13,
dat de verzoekster met levendige belangstelling
en groote vreugde heeft kennis genomen van de
verklaring door Uw Excellentie afgelegd op blz.
der Memorie van Antwoord op het voorloopig
Verslag over de begrooting van Ned.-Indie voor
1907, dat Uw Excellentie aan de zorg voor het
onderwijs ten behoeve der inlandsche bevolking
»een meer intensieve behartiging« wenschte te verzekeren ;
uit verschillende uitlatingen van Uw Excellentie, zoo in de gewisselde stukken, als bij de
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mondelinge behandeling, mag worden afgeleid, dat
die »meer intensieve behartiging« zoowel aan het
onderwijs der eerstbeginnenden als aan de verdere
ontwikkeling der reeds eenigermate gevorderden
zal ten deel vallen ;
dat de verzoekster in een en ander aanleiding
vindt, de bijzondere aandacht van Uw Excellentie
te vragen voor twee aangelegenheden. waarvan de
eene vooral voor de eerstbeginnenden, de andere
voor de reeds eenigermate gevorderden, van het
hoogste belang zijn : de bevordering van het voorbereidend onderwijs en het verleenen van steun
aan bekwame inlandsche jongelieden, die in Nederland hun feeds in Indie aangevangen opleiding
wenschen te voltooien ;
dat het voorbereidend onderwijs tot dusver
geenerlei steun van overheidswege mocht ondervinden, wellicht omdat dit onderwijs grootendeels
zoo niet geheel gegeven werd ten behoeve van
kinderen van europeesche ingezetenen en de vraag
mocht worden gesteld of, waar in verhouding reeds
zooveel meer voor het europeesch, dan voor het
inlandsch onderwijs was gedaan, en wel op den
weg der regeering mocht liggen, in deze richting
nog verder te gaan ;
dat, ofschoon hiertegen zou kunnen worden aangevoerd, dat goed voorbereidend onderwijs in vele
gevallen een onmisbare voorwaarde is om het lager
onderwijs, gegeven aan europeesche kinderen in
Ned.-Indie, aan zijn doel te doen beantwoorden en
dus met het lager onderwijs in een daarvan onafscheidelijk verband staat, de hierbedoelde overwegingen kunnen worden ter zijde gelaten, nu het
belang van een deel der inlandsche bevolking zeker
niet minder dringend de bevordering van het voorbereidend onderwijs eischt ;
dat zich onder de hoogere klassen der inlandsche maatschappij sedert een tiental jaren een
onmiskenbaar, steeds meer veld winnend streven
openbaart om bij de opvoeding van hun kinderen
aan de elementen der westersche beschaving een
ruime plaats toe te kennen ;
dat hiermede ten nauwste samenhangt de in de
hoogere klassen der inlandsche maatschappij toenemende drang naar kennis van de Nederlandsche
taal, als het voor Ned.-Indie aangewezen middel
om tot westersche beschaving te komen ;
dat echter om aan die neiging de mogelijkheid
van bevrediging te verzekeren, het noodzakelijk
zijn zal, in de inlandsche samenleving de gelegenheid, tot het grondig leeren der Nederlandsche taal
aanmerkelijk uit te breiden en vooral de kinderen
in staat te stellen daarvan eenige, in het huisgezin
voorloopig nog niet te verkrijgen, kennis te verwerven ;
dat hiervoor geen beter middel denkbaar is dan

voorbereidend onderwijs,

waardoor kinderen, op zeer
jeugdigen leeftijd en als het ware spelenderwijS,
het Nederlandsch voldoende zullen kunnen leeren
spreken en verstaan om in staat te zijn eenvoudig
europeesch lager onderwijs te volgen ;
dat het dus van het hoogste belang zou zijn,
indien, althans op de hoofdplaatsen van gewesten
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en andere voorname bevolkingscentra, voorbereidende
scholen konden worden opgericht en de reeds bestaande uitgebreid, met de bedoeling dat deze
scholen ook door kinderen van inlandsche ouders
zullen kunnen worden bezocht ;
dat echter de kosten, aan de oprichting, uitbreiding en in stand houding dezer scholen verbonden,
vrij aanzienlijk zullen zijn en slechts voor een gering
deel door bijzondere personen of vereenigingen
zullen kunnen worden bijeen gebracht, zoodat alleen
door het voorbereidend onderwijs binnen den kring
der overheidszorg te trekken, de gewenschte uitkomsten zullen zijn te verzekeren ,
dat de verzoekster in het midden laat of die
overheidszorg niet zou kunnen bepalen tot het
steunen van en toezien op bijzondere inrichtingen,
dan wel zich bovendien zou moeten uitstrekken tot
de oprichting van gouvernements voorbereidende
scholen ;
dat echter in elk geval de noodzakelijkheid om
tot een aanmerkelijke uitbreiding en vermeerdering
van zoodanige scholen te komen op de aangevoerde
gronden als boven twijfel staande moet worden
aangemerkt ;
dat de tweede der in den aanhef van dit verzoekschrift genoemde aangelegenheden, het verleenen
van steun aan bekwame inlandsche jongelieden, die
hun studien in Nederland willen voortzetten en voltooien, eveneens van groot belang is ;
dat toch, zoolang in Ned.-Indio geen inrichtingen
van hooger onderwijs kunnen bestaan, het ontvangen eener opleiding in Europa het eenige middel
is om ook voor inlanders de mededinging naar
hoogere maatschappelijke beroepen en betrekkingen
mogelijk te maken, doch dat het tevens van het
meeste gewicht is dat die hoogere ontwikkeling
verkregen wordt in Nederland, opdat de westersche
beschaving onder de Inlanders in Ned.-Indio bij
voortduring een overwegend Nederlandsch karakter
drage ;
dat de aldus in Nederland gevormden hun landgenooten tot voorbeeld zullen zijn en ook door
den invloed die van hen uitgaat de verdere verbreiding der westersche beschaving op Nederlandschen grondslag krachtig zullen bevorderen ;
Redenen waarom de verzoekster zich tot Uw
Excellentie wendt met de dringende bede om onder
de maatregelen tot verzekering eener meer intensieve behartiging van het onderwijs ten behoeve
der inlandsche bevolking, mede te begrijpen :
1°. de bevordering van het voorbereidend onderwijs,
• 2°. het . verleenen van steun aan bekwame inlandsche jongelieden, die in Nederland hun op voeding wenschen te voltooien.
't Welk doende enz.
Het Hoofdbestuur van het Alg. Ned. Verbond,
(w.g.) W. VAN DER VLUGT,

algemeen Voorzitter.
(Zel.cg ..) DE KANTER,

algemeen Secretaris.

SURINAME.
Er is voor het Bestuur vart* de Groep Suriname
van het A.N.V. in de kolonie heel wat te doen.
Nadat het den 1 2 en Juli 1904 een propagandaavond had gegeven om de belangstelling weer wat
op te wekken en leden en bevolking kennis te
doen nemen van het werken en streven des Verbonds, is het onvermoeid bezig geweest met vergaderen en ontwerpen. Het heeft een wedstrijd
uitgeschreven voor de kinderen der Volksscholen
in het maken van een opstel in de Nederlandsche
taal en in het opzeggen van gedichten en prozastukken, het heeft den beer Tours, luitenant ter
zee van H. M.'s Kortenaer uitgenoodigd zijn zoozeer gewaardeerden lichtbeeldenavond over de
Nederlandsche Antillen te geven ; het heeft een
zaal gehuurd voor het houden van bijeenkomsten en volksvergaderingen; het heeft lang en
breed gesproken over de oprichting van een leeszaal en een bibliotheek en als alle beginners zocht
het tastend zijn weg.
Welken weg moet het Bestuur inslaan, om het
doel van het Verbond te bereiken ?
Moet het „avondjes", geven voor . de leden,
„Nuts " avondjes des noods met muziek en zang,
die de eentoonigheid zullen breken van het Parimaribosche leven ? —Zeker, de leden hebben recht
op eenige avondbijeenkomsten, uitsluitend voor hen,
avonden van geestesontspanning en geestesontwikkeling, avonden die de kudde bijeenhouden. Maar
het A.N.V. is geen Vereeniging tot Onderling yenmaak. De leden van het Verbond offeren hun pen,ningske niet om daarvoor in het jaar eenige keeren te worden beziggehouden. De leden storten
hun bijdragen om het Bestuur in staat te stellen
zijn programma of te werken.
En dit program beoogt heel wat antlers.
Het Bestuur werke niet uitsluitend onder, maar
buiten de leden. Het wende zich tot de breede
Surinaamsche .middenklasse en het yolk.
Hoevelen zijn er niet in de kolonie, voor wie
het moederland nog zoo goed als onbekend en het
Nederlandsch betrekkelijk nog een vreemde taal is,
in elk geval een taal die ze op school hebben
moeten leeren.
Op het gebied der taal heeft het Bestuur dus
veel, maar gelukkig niet zoo veel te doen als op
Curacao. Suriname is in dit opzicht veel meer een
„Nederlandsche " kolonie. Wel is het Negerengelsch
onder de lagere klassen der bevolking nog de
taal der familie, der overlevering, maar dank zij het
onderwijs op de volksscholen is daarin sinds de
laatste twintig jaren een merkbare verandering ten
goede gekomen. Tegenwoordig kent het opkomende geslacht Hollandsch, het spreekt Hollandsch,
leest Hollandsch en schrijft Hollandsch.
Maar dat Hollandsch is nog lang niet volmaakt.
Moet erkend worden, dat over het algemeen de
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Nederlandsche taal in de kolonie wordt gesproken
met een beschaafde uitspraak der klinkers zonder
plat accent, op het gebied van stij1 en woordgebruik is nog veel te doen. hr moet gestreden
warden tegen gezwollenheid en hoogdravendheid.
Daarom worde onder het yolk goede lectuur
verspreid, en goede taal ten gehoore gegeven.
Een volksbibliotheek is daarom een voornaam
nummer op het program.
Alle Surinamers zijn Nederlanders, maar niet
alien voelen of weten dit. Nationaliseering van de
kolonie zij dus ook een voornaam deel van het
werkplan.
Daarvoor : volkslezingen om Nederland en zijn
bewoners, zijn instellingen, zijn zeden en gewoonten, zijn geschiedenis te leeren kennen ; lezingen
tot de Surinaamsche Nederlanders over Nederlandsche letterkunde, Nederlandsche taal, Nederlandsche geschiedenis ; lezingen, die moeten dienen om het nationaliteitsgevoel te versterken, de
Nederlandsche taal te handhaven en te verbreiden,
den band tusschen Surinamer en Nederlander
hechter te doen worden.
Zou juist niet het A.N.V. in dezen tijd, waarin zoo zeer geklaagd wordt over verwijdering tusschen de in Suriname geborenen en de uit Nederland overgekomenen, in deze richting kunnen werken tot meerdere toenadering, tot meerdere verbroedering, tot meerdere onderlinge waardeering ?
Paramaribo, December 19 o 5 .
E. B. J. LUITINK.

AMERIKA.
Verslag van de Afdeeling Chicago van het
A. N. V. over het jaar 19o5—'o6.
lifinheer de President, geachte Vergradering !
Het is met een gevoel van innige blijdschap,
heden avond het genoegen en de eer te hebben
voor U op te treden om verslag uit te brengen
omtrent den toestand en de verrichtingen van onze
jeugdige Afdeeling Chicago van het A. N. V. in
het afgeloopen jaar. Immers dat er verslag moet
uitgebracht worden, bewijst dat de Afdeeling bestaat.
En juist dat bestaan der Afd. is oorzaak van onze
blijdschap. Het moge waar zijn dat vele moeielijkheden en worstelingen dat bestaan voorafgingen, zij
bestaat dan toch, en moge de toekomst leeren dat
zij bestaat om te blijven, want, mijne heeren, met
haar bestaan alleën zijn wij nog geen zier gebaat.
Hoe zij tot stand kwam, en wat er met of door
haar, gedurende haar bestaan, is gedaan, willen
wij thans mededeelen.
Het is bijna twee jaar geleden dat Uw verslaggever van uit Michigan naar hier kwam.
In Michigan was hij lid der Afdeeling Grand
Rapids, welke op hare beurt een deel vormde van
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den Westelijken tak D. van het A. N. V. Hier
gekomen vond hij geene Afd. en gevoelde hij iets
te missen. Om hierin te voorzien verzocht hij aan
het Hoofdbestuur van het A. N. V. of hij dan toch
geen lezer mocht blijven van het Maandblad
Neerlandia. Dit werd hem welwillend toegestaan
en tevens gevraagd : of er geene mogelijkheid zou
zijn eene zelfstandige Afd. op te richten. Dit bracht
hem tot nadenken en handelen. Hij sprak er over
met de heeren Masman en de Boer en later met
den heer Emmering ; en van dien tijd of is er
menigmaal vergaderd om de zaak voor te bereiden.
Eindelijk meende ons viertal ver genoeg gevorderd te zijn om eene openbare vergadering te
beleggen, ten einde belangstellenden met ons doel
bekend te maken en tevens gelegenheid te verschaffen zich bij ons aan te sluiten. Dit geschiedde.
De 2 9 ste Mei werd als datum en Ruehl's Hall als
plaats voor dat doel aangewezen. Eindelijk brak
de lang gewenschte dag aan en was het oogenblik
dddr waarop het zou blijken of wij in onze verwachtingen zouden teleurgesteld dan wel overtroffen
worden.
Zou de ruime zaal de menigte belangstellenden
kunnen bevatten ? Schrik niet, mijne heeren, slechts
13 waren opgekomen. Doch, dank zij de taaiheid
en volharding ons yolk eigen, men was dan toch
vergaderd en wilde ook als eene vergadering handelen. De heeren Masman en uw verslaggever,
werden, tijdelijk, als Pres. en Secr. benoemd en .. .
klaar was Kees. Mijnheer Masman hield toen eene
rede, van ongeveer 20 minuten, over het on/stair-le
en het streven van het A. N. V. en over de roej5ing
van alien, die van Nederlandschen bloede zijn, om
dat Verbond te steunen en te helpen door er zich
bij aan te sluiten. En toen daarna gevraagd werd
wie zich als lid wilde aansluiten, mocht de Secr.
het genoegen smaken 19 namen neer te schrijven.
Dit gaf moed. Wel was het vereischte getal z o,
noodig om eene zelfstandige Afd. te vormen, nog
niet bereikt, maar men twijfelde niet of op eene
volgende vergadering zou dat meer dan overtroffen
worden. Daarom werd besloten om maar spoedig
weer te vergaderen. Zoo gezegd, zoo gedaan. Den
8sten Juni kwam men andermaal bijeen, ditmaal
in de zaal 5 3 5 Blue Island-Ave. En toen ? Toen
waren er slechts 1 o personen opgekomen. In de
hoop dat er nog meer zouden komen, las de Pres.
alvast Ledeganck's gedicht : „Aan mijne moeder"
voor, doch niemand daagde op.
Doch wat gebeurde ? Drie nieuwe namen werden
voor het lidmaatschap opgegeven, ons ledental was
dus geklommen tot 2 2 en . . . ons kindeke was
geboren, den 8sten Juni 1905. Terstond werd een
Reglement, ontworpen door het u bovengenoemde
viertal, voorgelezen, as,ngenomen en goedgekeurd,
en de kleine, volgens hetzelve, gedoopt : Afd.
„Chicago" van het A. N. V. Van pure blijdschap besloot men om maar spoedig weer te Ergaderen en dan verder de belangon van de nieuwe
wereldburgeres te behartigen. Terzelfder plaats kwam
men den 2 I sten Juni dan bijeen. In grooter aantal ?
Helaas, neen 1 8 leden en een Bast, die straks ook
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lid, werd, dat, was al. Toch ging men door. Een
vast , Bestuur werd gekozen: Mr. Berends Pres.,
Mr. Masman Vice-Pres., Li w dienaar Secr., Mr. de
Boer Penn. en Mr. Holstein Vicaris.
En sinds dien tijd is alles geregeld zijn gang
gegaan, gelijk in eene welgeordende Vereeniging
behoort. Het Bestuur heeft zevenmaal vergaderd.
Op de, :eerste vergadering reeds werd besloten om
op 31 Aug. (Koninginne-dag) eene gewone vergadering' te houden, toegankelijk voor iedereen
Gij alien weet dat die vergadering gehouden is,
dat wij ons in een goede opkomst mochten verblijden en dat wij ze, ,voor eene eerste proefneming,
welgeslaagd, mogen heeten. Ook hebben wij er 4
nieuwe leden door gewonnen. Hoe gaarne zouden
wij nog zulk eene vergadering gehouden hebben !
Het Bestuur . had • reeds een besluit daartoe genomen, , een" tijd er voor bepaald, een afwisselend
programma er voor opgesteld, doch moest ten slotte
alles weer laten varen, door omstandigheden gedwongen om eene totale mislukking te voorkomen.
In de' Pers is het Bestuur opgekomen voor de
Taal en de eer onzer natie. Zoo o. a. in een Hollandsch Blad dat de brutaliteit had om te zeggen :
dat „de Hollandsche Taal eene weeldezaak was,"
in The Daily News, dat beweerde dat 's-Gravenhage de hoofdstad van Nederland was.
Met 'het Hoofdbestuur is geregeld gecorrespondeerd. , Het Hoofdbestuur erkent ons sinds 8 Juni
als zelfstandige Afd. Het heeft het door U
voorgesteld Bestuur als zoodanig benoemd en het
eemgzins gewijzigde en aangevulde Reglement goedgekeurd. Ook heeft het ons voor het jaar 1905
vrijgesteld van de bijdrage voor de Algemeene Kas
elf heeft ons, behalve een nummer van Neerlandia
voor elk lid, iedere maand nog i o extra nummers
.als propaganda-middel toegezonden. Het heeft ons
met.. raad en hulp gediend, wanneer we vroegen,
kortom : wij 'hebben niets dan lof voor het Hoofdbestuur. Ons ledental is thans gekiommen tot 3o.
:Onze kas heeft nog jets over. Reden tot klagen
hebben wij niet. Aileen hebben wij een gevoelig
verlies geleden in het vertrek van den heer Masman
naar ,Holland Michigan.
Mijne heeren, tot zoover is mijn verslag. Ik hoop
en twijfel niet of het lezen van Neerlandia zal uw
nationaal gevoel aangewakkerd of gesterkt hebben en
,Uw eenzijn ,met heel den Nederlandschen Stam
'Ognieuw hebben doen voelen. Tot dusver heeft
het Bestuur moeten werken, en hebben de leden
fsléchts genoten. Doch het leven is niet een genieten
lleen, het is ook een zich geven: Daarom moeten
,wij alien ons opmaken om met inspanning van
(krachten, als goede burgers van Amerika, het goede
flat onze -natie kenmerkt, in het Amerikaansche
,leven in te dragen. En dat kunnen wij niet dan
,door eendrachtig samenwerken, door krachtig optreden, door trouwe volharding. Doen wij dit dan
zullen, wij onzen medeburgers eerbied afdwingen en
zal er 'ook met ons als natie rekening worden gehouden. En waarom niet ? Is ons verleden roemrijk, ons heden is ook niet verachtelijk.
Om maar iets te noemen : onze schilders Mesdag,

Bosboom, Israels enz., zijn ze niet beroemd ? En
wordt aan Nederlandsche ingenieurs in het buitenland
niet de voorkeur boven anderen gegeven ? Adres
de Rijke in China ? En waarom zouden wij hier
dan niets kunnen doen ? Waarom is er geen cursus
aan de „Chicago University" in Ned. Geschiedenis
en Letteren, evenals er die ook is voor Russische ?
Waarom zou hier geen Ned. Kamer van Koophandel kunnen tieren zoowel als elders ? Waarom .. .
doch ik eindig met den wensch dat wij alien het
gevoelen, hier jets te kunnen beteekenen indien wij
HENRY BERENDS, Pres.
het willen.
H. JACOBSMA, Secr.

Van onze Vertegenwoordiging
in het Buitenland.
Uit Egypte.
De heer J. H. Insinger, vertegenwoordiger te
Luxor, schrijft d.d. 8 Febr. :
„Gedurende mijn 2 6 jaren verblijf in Egypte zag ik
als Consuls te Cairo achtereenvolgens de Heeren:
Dutilh, afstammeling eener Nederlandsche familie
te Smyrna,
Fabricius, Griek van Beiersche afstamming,
Bretschneider, Duitscher, en nu ten slotte
Axel Preijer, Duitscher.
Het valt niet te ontkennen dat zelfs nog ten
tijde der benoeming des Heeren Bretschneider onder
de leden der Nederlandsche kolonie in Cairo geen
geschikt persoon te vinden was. De benoemden
waren te goeder naam en faam bekend. Hoewel
het eene eer is den titel van Consul te dragen, er
zijn soms lastige plichten aan dit ambt verbonden,
en als men weg gaat krijgt men een papier met
een bedankje »voor de vele en gewichtige diensten
den lande bewezen.» Met ridderorden in 't buitenland is onze regeering veel kariger dan die van
andere landen. Wij zijn dus zoowel die Heeren als
degenen die hen benoemden, dank verschuldigd.
Thans evenwel zijn de toestanden geheel anders,
er zijn onder de Nederlanders te Cairo personen
volkomen in staat en bereid onze belangen te behartigen, zeer gezien in de maatschappij, die aan
't hof gaan of kunnen gaan, en toch is geen hunner aangezocht, maar bij 't bedanken des heeren
Bretschneider diens schoonzoon de beer A. Preijer
onmiddellijk benoemd.
De nieuwe consul der Nederlanden te Cairo is
mij persoonlijk onbekend. Hij is Dr. Phil., zeer bemiddeld, had vroeger den post van attaché voor
landbouw bij 't Duitsche Consulaat -Generaal, zijne
persoonlijkheid wordt om 'strijd geroemd door die
hem kennen. Wij zouden ons dus, waren de omstandigheden als vroeger, dubbel moeten verheugen
zulk een vertegenwoordiger te hebben.
Maar Z.Ed. is geen Nederlander, en er zijn Nederlanders ter beschikking. Volgens ingewonnen
berichten zou de heer Bretschneider plaats gemaakt
hebben voor zijnen schoonzoon. Dat Jhr. Mr. van
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der Does de Willebois, Consul Generaal en politiek
agent der Nederlanden in Egypte in de gegeven
omstandigheden vrijheid vond een vreemdeling geen
Nederlander voor te dragen aan den Minister, geeft
den indruk dat de Nederlandsche kolonie als een
apanage behandeld wordt, dat men naar welge vallen kan wegschenken of laten erven. De beleediging
kon niet grievender zijn.
De dagbladen worden beleefd verzocht dit over
te nemen."
Uit Londen.

De heer D. Krabman, waarnemend vertegenwoordiger te Londen, schrijft :
Den z 5den dezer was door de Nederlandsche
Vereeniging hier eene zeer belangrijke vergadering
uitgeschreven waarin het vo]gende punt behandeld
werd :
»Bestaat de wenschelijkheid om de te Londen
»verblijfhoudende Nederlanders (en Nederlanders
>> van geboorte) meer dan tot nu toe het geval is
»samen te brengen bijv. door het stichten van een
»Nederlandsch Vereenigings- en Leeslokaal in Lon» den?»
Van de gedachtenwisseling over dit zoo belangrijke punt werd door vele aanwezigen gebruik gemaakt. Bijna elke Hollandsche vereeniging was
vertegenwoordigd. Over de eerste helft van het punt
van bespreking was men het na lang praten over
algemeen wel Bens, hoewel niet ten onrechte werd
opgemerkt, dat het vergaderen van de Hollanders
die niet tot een der negen bestaande vereenigingen
behooren zeer veel moeilijkheden oplevert. Besproken werd of het aantal dezer laatsten werkelijk zoo
groot was, dat een dergelijke samenbrenging tot
eenig nut zou zijn. Ook hierover liepen de meeningen
nog al uiteen.
Nadat de vergadering bijna 1 1 / 2 uur geduurd
had, werd eene commissie benoemd, bestaande uit
een afgevaardigde van iedere vereeniging. Deze
heeren moeten drie gezellige avonden organiseeren,
waar b.v. Hollandsche muziek, voordrachten en
dergelijken zullen ten gehoore gebracht worden en
ten slotte zal uit 't slagen dezer „avonden" moeten
blijken of werkelijk volbrenging van den wensch
mogelijk is.
Uit Australia (Nieuw-Holland).
Door den heer L. Reens, vertegenwoordiger te
Melbourne, werd in December volgend schrijven
gericht aan de Nederlanders in Australasia :
„In het rondschrijven van het Hoofdbestuur van
het A. N. V. werd U uitgenoodigd om als lid toe
te treden.
De statuten en nummers van het Verbondsorgaan
Neerlandia zullen U hebben bereikt.
Thans heb ik de eer U eene lijst aan te bieden
van de mij bekende in Australia en Nieuw-Zeeland
gevestigde Nederlanders, teneinde U in de gelegenheid te stellen met genoemden persoonlijk of schriftelijk kennis te maken.
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Mochten U Nederlanders in dit werelddeel bekend
zijn, die niet op de lijst voorkomen, zoo zal U mij
zeer verplichten door mij hunne namen en adressen
op te geven.
Tot toelichting diene nog dat niet alleen Nederlanders, maar alien, die belang stellen in de beoefening der Nederlandsche taal en letterkunde, als
leden welkom zijn.
Bij genoegzame deelneming hoop ik eene flinke
Nederlandsche boekerij in Australia en Nieuw-Zeeland
te kunnen inrichten.
In de hoop dat U als lid zal willen toetreden,
tegen betaling van f 2.5 0 (ongeveer 4/2) per jaar,
waarvoor U ook kosteloos het maandblad Neerlandia ontvangt, blijf ik, enz."
Exemplaren van het rondschrijven met de lijst der in
Australia en Nieuw-Zeeland gevestigde Nederlanders
zijn voor belanghebbenden op aanvraag verkrijgbaar
ten kantore van het A.N.V., Wijnstraat 81, Dordrecht.

Ingezonden.
Tooneelstukken voor Zuid-Afrika.
Geachte Redactie !
Met genoegen heb ik het stuk van den heer D.
Balfoort in Uw laatste Neerlandia-nummer gelezen,
het getuigt van veel ervaring op het besproken
gebied en zeer zeker zou zijn plan aanbeveling
verdienen.
Doch wat was de zaak. Onze oproeping beoogde
alleen te voldoen aan een verzoek uit Zuid-Afrika
gedaan en tevens naar aanleiding van een stukje
in het Z.-Afr. Onderwijsblad „de Unie", waarin
letterlijk gevraagd werd hetgeen wij in ons rondschrijven tot de verschillende uitgevers hebben geschreven. Daar vroeg men niet om de tooneelstukken enz. zelf, maar alleen eene opgave van titels
enz., die zelfs ten eenenmale in Zuid-Afrika ontbrak,
daar men slechts een catalogus van den enkelen
uitgever kende.
Wat antlers is het door den heer Balfoort bedoelde en reeds lang voor diens schrijven heb- ik
den beer van Everdingen van het Boekenhuis gevraagd of het geen aanbeveling zou verdienen een
drie- of viertal vaste tooneelbibliotheken in ZuidAfrika te vestigen, waaruit men gratis tooneelstukken
ter afschrijving van de rollen zou kunnen leenen.
Allerlei omstandigheden hebben tot voor kort
nadere bespreking van het plan verhinderd. Zij zal
thans spoedig plaats hebben. Voor het geval het
plan tot verwezenlijking mocht komen mag , zeker
wel op den steun van den heer Balfoort worden
gerekend
Uw. dw.
A. WELCKER,

Schrijver der Stud. Aid. Leiden.
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Nederl. studeerenden te Rome.

Mijne ondervinding op het punt van Italiaansche permesso ' s deed mij eenigszins verbaasd staan over den
klager in het Handelsblad, die zich veel teleurstelling had kunnen besparen door zich eerst goed op
de hoogte van de zaak te stellen. Zeker is het niet
aangenaam te Rome aan het consulaat Duitsch te
moeten spreken, vooral nu de consul (het is immers
nog de beer Moleschott) zoon van een onzer meest
bekende Nederlandsche geleerden is. Rii vooral
moest het Hollandsch hoog houden. Wat echter
het »permesso» aangaat, noch consul flack gezant
zijn bij machte die rechtstreeks te bezorgen.
Had de klager zijn Baedeker goed gelezen, dan
zou hij gezien hebben dat hij, als archeoloog of
kunstgeleerde, zich moest aanmelden als zoodanig
bij een der archeologische instituten teRome. Zoover ik
weet is er een Fransch en een Duitsch, alleen de
Fransche of Duitsche Secretaris van deze Instituten
konden hem onmiddellijk helpen. Vroeger moest
men als schilder zich bij den consul vervoegen.
Wegens het vele misbruik dat hiervan werd gemaakt,
moet men nu zijn lidmaatschapskaart toonen van
eene Academie, hetzij van eene Italiaansche, hetzij
van eene in het land, waar men woont. (Voor
langer verblijf voorzien van portret evenals bij de
spoorwegen.)
Voor zestig cent en een fooi heeft men dan overal
gratis toegang.
Indien men geen Baedeker heeft, is ieder Museum-Directeur in Italie bereid elken vrager op dit
punt in te lichten, en ik heb zonder eenige moeite
of voortuitzenden van papieren deze permesso ' s gekregen. Vooi langer verblijf is het medenemen
van een buiknlandsche pas in Italie altijd zeer aan
te raden.
Het gaat niet aan een ander de schuld te geven,
wanneer men zelf den verkeerden weg inslaat.

Rotterdam.

E. BAELDE.

tg
Aan het Hoofdbestuur van het
Alg. Ned. Verb.., Singel, Dordrecht.
Geacht Bestuur.
In • de Sept. aflevering van »Neerlandia« op
bladzijde 182, vond ik onder de rubriek »Van de
Boeken-Commissie« eene opsomming van kranten,
naar de verschillende groote handelsplaatsen gestuurd.
Zou ik in dat versturen het kwaad zien — dat ware
onzin ; hoe meer er gedaan wordt om de Nederlandsche lectuur te bevorderen, hoe meer men
gezind is tot levendige toejuiching. Maar er is
meer. Duidt het mij niet ten kwade, als ik opmerk, dat ik in die opsomming geen enkele Katholieke krant vond. Ik wil nog gelooven, dat er
onder die zeelui of reizigers weinig Katholieken
zijn (?), maar waarom die kranten gepubliceerd ?
Is het het Bestuur onbekend, dat er wantrouwen
heerscht, jegens het Verbond, onder de Katholieken ? En niet met eenig recht ? Ik ken verscheidene Katholieken, die het, als ik, betreuren,
dat er zoo weinig geloofsgenooten leden zijn en

zij wijzen mij naar het groote aantal andersdenkenden. Waarschijnlijk zijn er meer van hunne
meening.
Waaraan het ligt ? Ik durf hierover niet oordee•
len. Maar wie zal mij wijsmaken dat er onder de
Katholieken geen ijverige strevers zouden zijn voor
de »Verhooging van de zedelijke en stoffelijke
kracht van den Nederlandschen Stam« en voor
het andere groote doel — en wie zou er onder
hen niet willen meegaan met de zuivere middelen,
die het Verbond tot de zijne kiest ? Ligt het aan
de propaganda in de Zuidelijke streken van ons
land ? Ware het niet te wenschen, dat daar ook
het Verbond bekend werd ?
Maar juist daarom is het noodzakelijk, dat het
Verbond voorzichtig zij ; in zijn orgaan en in zijne
uitlatingen.
Het groote beginsel : dat het Verbond geen kerkelijke, noch staatkundige partij kent, zal niet
gehandhaafd worden, door eene publikatie, als
bovengenoemd. Slechts in gemeenschappelijk samenzijn van alle gezindten — wanneer haar schoon
en zuiver doel niet gewantrouwd wordt — kan dit
geen kwaad en het Verbond zal dan veel vrijer zijn.
Ik hoop, Geacht Bestuur, dat U begrepen hebt,
wat de reden tot dit schrijven is ; tevens, dat U
het slechts opvat, als een raad, om toch niet een
zeer groot gedeelte der Nederlanders in wantrouwen
jegens het Verbond te laten. Mijn wensch is, dat
er Broederschap bestaat in het Nederlandsch Verbond,
maar eerst dat alle ware Nederlanders er in vertegenwoordigd zijn.
Van mijn kant heb ik altijd ontkend, dat het
Verbond eenzijdig is, maar hoe te bepleiten, wanneer, met de groote ledenlijst, nog andere bewijzen
er tegen zijn ?
Zijt overtuigd van mijne goede gevoelens.
Met de meeste hoogachting,
HENRI YAN DER PUTT.

Dave (bij Name& .
Naar aanleiding van dit schrijven wijst het Hoofdbestuur er nogmaals met nadruk op, dat art. 4 der
Statuten : Het Verbond kent kerkelijke noch staatkundige
partij, geen holle klank is.
Katholieken hebben zitting in onze besturen
wijlen Dr. Schaepman behoorde tot de oprichters
en was in leven ondervoorzitter.
Niet minder dan de inzender betreurt het Hoofdbestuur, dat de Katholieken, zeker niet minder goede
Vaderlanders dan anderen, in grooten getale voor
het Verbond onverschillig zijn gebleven.
Vooral in de Katholieke provincien is het
ledental gering.
Het Hoofdbestuur weet daarvoor geen verklaring
te vinden.
De lijst der dagbladen mag geen reden zijn,
want de herhaalde opwekking in Neerlandia om
kranten of te staan voor de Zeemanshuizen hield
geen enkele beperking in omtrent de richting der
bladen.
Katholieke zijn niet aangeboden, maar zullen even
welkom zijn als andere.

NEERLANDIA.

Ned. Onderwijzers in Engeland.

Geachte Redactie,
Tijdens mijn vertegenwoordigerschap van 't A.
N. V. te Londen werden er verscheidene verzoeken
tot mij gericht van onderwijzers in Nederland, die
zich in Engeland zouden willen vestigen en niet
wisten in hoeverre zulks mogelijk was.
Ik heb mij daarom gewend tot „The Board of
Education", en ontving dezer dagen een uitvoerig
antwoord, hetwelk ik hierbij vertaald weergeef tot
inlichting van diegenen, die wellicht zouden willen
weten welke de beste wijze is om te slagen in het
vinden van een onderwijzersplaals in Engeland.
Zij die zich tot mij hebben gewend, hebben reeds
van den waarnemenden vertegenwoordiger („The
. Limes" 3o Grove Road Brixton, S. W.) persoonlijk
antwoord ontvangen.
FRED. OUDSCHANS DENTZ.

Nijmegen, I Lentemaand 'o6.
LONDON, 20 Februari 1906.
In antwoord op uw vraag aangaande de mogelijkheid of een Nederlander een aanstelling zou
kunnen krijgen bij het onderwijs hier te lande,
moet ik antwoorden dat er geen wettelijke bepaling
is, welke hem of haar zou verhinderen eene zoodanige betrekking aan te nemen.
In de Openbare Lagere Scholen (Public Elementary Schools) van dit land worden de onderwijzers
door de plaatselijke commissies aangesteld, maar
de benoeming van zulke onderwijzers moet door
de Board of Education worden goedgekeurd.
Er zijn vele rangen van onderwijzers en de vereischten welke aan deze verschillende rangen gesteld
worden zijn zeer verschillend. Daar voornamelijk
Engelsch en aanverwante vakken in de lagere
scholen onderwezen worden, zult gij moeten toegeven, dat deze tak van onderwijs den vreemdeling
weinig vooruitzichten aanbiedt.
Wel wordt in enkele lagere scholen een vreemde
taal onderwezen, maar ik betwijfel of er een school
bestaat in welke Hollandsch een deel van den
leercursus vormt.
Wat de hoogere scholen met uitgebreider leerplan
(Secondary Schools) aangaat, op deze is het gemakkelijker een plaats te vinden. Meerendeels zijn
deze scholen niet aan staatstoezicht onderworpen.
Die inrichtingen welke staatstoelage genieten, moeten
de namen van het personeel ter goedkeuring naar
den Board of Education zenden, maar indien deze
van meening is dat de aangestelde persoon bekwaam is om het door de school verlangde werk
te doen, dan wordt zulk eene goedkeuring ook niet
onthouden.
De beste wijze om zich te vergewissen of er
vooruitzicht is om geplaatst te worden aan zulke
hoogere scholen, is, denk ik, de agentschappen
voor onderwijzers te raadplegen, n.l. in het geval
van onderwijzers : „The joint agency for teachers
(Rev. F. Taylor), The college of preceptors, Blooms
bury Square", of „Messrs Gabbitas Thring & Co.,
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36 Sackville street " , en voor onderwijzeressen :
„The joint agency for women teachers (Miss Alice
M. Fountain) 74 Gowerstreet London E. C.''
Hoogachtend, enz.,

Assistem'-Director of Special Inquiries and reports.

tg
Brussel, 16 Februari 1906.
Waarde Heer Redacteur,
Volgens de inlichtingen welke mij door u zijn
verstrekt zie ik dat »het Evangelisch Genootschap «
te Brussel, waarvan sprake is in het artikel »Boven
de Vuurmaakplek«, de Belgische Christelijke Zendingskerk (voorheen »Evangelisch Genootschap«)
is, waarvan ik de algemeene secretaris ben. Het
is daarom dat ik de vrijheid neem u te verzoeken
mijn verklaring en terechtwijzing in het eerstvolgend
nummer van uw tijdschrift te plaatsen.
I. Indien de circulaire of de belle waarop gij
zinspeelt in het fransch is geschreven — do reden
daarvan is dat dit verzoek in de eerste plaats de
leden der Waalsche kerken in Nederland geldt, bij
welke ik in November gecollecteerd heb.
2. Voorts kon het wezen dat bij U de meening
bestond dat wij eerst heden het plan vormden om
Vlaamsch Belgie te bewerken. In dat geval dient
geantwoord dat wij daarmee reeds lang bezig zijn.
Sedert 1839, dat is twee jaren na de stichting
van het Bestuur waaruit onze kerk ontstaan is, is
er te Deijnze een werk begonnen ; te Leuven in i 840 ;
te Gent in 1854 ; te Brussel in 1855 ; te Antwerpen in 1856 ; te Kortrijk in 1859, vervolgens te
Ronse, te Ostende, te Aalst enz.
3.
Onze kerk bezit dus sedert langen tijd een
Vlaamsch werk en een Vlaamschen sectionnairen
Raad (soort van Classis). Het is een Belgische
kerk, die Belgisch wil blijven, dat wil zeggen :
Waalsch en Vlaamsch, en die zich veel offers
getroost heeft voor de Evangelisatie van het
Vlaamsche gedeelte.
4.
Wij geven ook berichten uit in de Vlaamsche
of Nederlandsche taal. Onder anderen een blad
dat een paar keeren per jaar verschijnt, »de Belgische Boodschapper«, waarvan ik u twee exemplaren zend.
Ontvang, mijnheer de Redacteur, de verzekering
mijner hoogachting,
KENNEDY ANET,
tO
Geachte Redactie.
Als lid van het Algemeen Nederlandsch Verbond
heb ik het Curacao-nummer van Juli-Augustus 1905
op tijd mogen ontvangen. Terstond na ontvangst
zag ik de verschillende daarin opgenomen beschouwingen door en nam mij voor ze in mijn vrijen tijd
met wat meer nauwgezetheid te herlezen. Zoo kwam
juist dezer dagen het uitnemend gesteld artikel van
den Heer Michelsen aan de beurt. Ik acht mij niet
bevoegd daaromtrent eenig oordeel uit te spreken,
loch, naar ik van onderwijzers gehoord heb, moet
de heer M. » de openbare school» alhier met groote
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zaakkennis beschreven hebben. Er komt echter in
voormeld artikel ten aanzien van den levensstandaard
op Curacao een uitspraak voor, die mij en vele
Hollanders ten hoogste heeft verbaasd. Bij een bespreking der traktementen der verschillende onderwijzers waagt de heer M. neer te schrijven, dat de
levensstandaard alhier niet veel hooger is dan in
Holland. Toen ik dit las vroeg ik mij af of hier
door den heer M. onbewust dan wel willens en
wetens een onjuiste voorstelling werd gegeven. En
juist door de omstandigheid, dat zoo maar losjes
weg, zoo geheel in ' t voorbijgaan zonder de minste
toelichting ons voormeld axiorna wordt voorgehouden,
ligt het vermoeden voor de hand, dat de heer M.
met het neerschrijven van die meening iets voor
had. In de lijn van het besproken onderwerp lag
't zeker niet, zij 't met een enkel woord, de levensstandaard op Curacao te behandelen, doch nu dit
eenmaal is geschied en de heer M. ons daaromtrent zijn meening deed kennen, veroorlof ik mij
door middel van Uw orgaan een geheel tegenovergestelde opvatting te verkondigen. Ik ben niet beducht voor tegenspraak, wanneer ik beweer, dat
het leven hier oneindig duurder is dan in Holland.
Van den heer M. hebben we niet mogen vernemen
waardoor zich dat spot-goedkoope leven alhier kenmerkt; voor mijn bewering wil ik eenige feiten
aanvoeren. Het is waar, enkele zaken (woninghuui
en vleeschprijzen) zijn betrekkelijk goedkooper dan
in Holland. Maar beheerschen deze het leven in
zijn vollen omvang? Ik verzeker U, waarde Redactie,
dat ik sedert mijn vestiging alhier heel wat meer
uitgaven dan in het Moederland te bestrijden heb.
En ik mag gerust zeggen mij niet weelderig ingericht te hebben. Zonder »kromme sprongen» te
maken, zooals wij dit in Holland zouden zeggen,
zonder zich »weelde» te veroorlooven, zijn de uitgaven voor de dagelijksche behoeften zeker het
dubbele van die in Holland. Is 't soms overdreven,
om maar iets te noemen, dat een prijs van f 9.—,
voor een paar heel gewone schoenen betaald, als
een heel normale prijs wordt beschouwd?
Is 't soms niet waar, dat bijna niet drinkbare
melk f 0,2 5 p. L. kost. En wat is er in de tropen
niet voor waschgeld te betalen ? Ik laat nu nog
buiten beschouwing, dat het yolk hier bijna alles
berekent in »plaks, t welke niet meer in omloop
zijn, doch de waarde hebben van onze twee en
een halve centstukken. Ik zou nog kunnen voortgaan, doch meen met het genoemde te kunnen
volstaan. Toch wil ik u nog twee sprekende staaltjes
van het spot-goedkoope leven mededeelen ten betooge dat 't den heer M. met zijn bovenbedoelde
bewering onmogelijk ernst kan geweest zijn. Er is
mij van hoogst betrouwbare zijde medegedeeld, dat
de heer M. zelf eens een onderwijzer met f 1 2 00. —
traktement, voor f 1 000. — 's jaars in huis had. En
van diezelfde zijde is mij ook voor zeker verteld,
dat de heer M. ook thans reeds geruimen tijd voor
f 15 o. — 's maands in huis heeft den heer Jonckheer,
welke hier vertoeft om het belastingstelsel te reorganiseeren. Ik kan voor de waarheid van laatstgenoemde feiten wel niet instaan, maar heb ook

geen reden eraan te twijfelen en dan vraag ik u,
waarde Redactie, is er nog sprekender bewijs voor
de onjuistheid van 's heeten M.'s bewering te geven.
Men versta mij wel. Er valt den heer M. volstrekt
geen verwijt te maken, dat hij genoemde prijzen
voor kost en inwoning heeft bedongen, maar is 't
dan niet een beetje te kras een meening, als de
door mij gewraakte, te durven uiten. Voorloopig
kan ik 't hierbij laten. Zeker zal de Heer M. bereid zijn ook zijnerzijds zijn bewering nader toe te
lichten ; dat hij dan bewijze of intrekke ! Doet hij
dit niet, dan zal ik maar denken : die zwijgt, stemt toe.
Bij voorbaat U dankende voor de plaatsing, heb
ik de eer te zijn
Hoogachtend,
D. I. QUERIDO,
Predt. b/d. N. P. I. Gem.

Curacao, 31-1-'0 6.
tg
Debating-club.

Mijnheer !
Bij de oprichting van een „debating-club" is
door mij in der tijd gevraagd aan Prof. M. de Vries,
welke Nederlandsche naam wij daarvoor moesten
aannemen. Een uitvoerig antwoord gaf ons aan
„Spreekgezelschap", hetwelk aldus is gevolgd.
Hoogachtend,

Rotterdam,

103 'o6.

D. HUDIG.

ALLERLEI en MEDEDEELINGEN.

Rechtshandigheid.
De heer P. M. Schelling, den Haag, keurt in
een schrijven aan de Red. het nieuwe woord rechtshandigheid af, door dr. Spaink onlangs in Het Album
der Natuur gebruikt. Hij doet dit als germanisme,
en zou rechterhandsheid, rechterhandsch en rechterhandigen verkiezen.
Eigenlijk hoort zoo iets niet in Neerlandia te
huis ; 't zijn taalkwesties in engeren zin. Toch
hebben zij voor menigeen aantrekkelijkheid en dus
ook hun goeden kant ; 't bewijst leven. En dan —
de Red. is het met den heer Schelling niet eens ;
voor haar is aan het woord niets verbodens. Dat
de Duitschers aan het verschijnsel het eerst een
naam hebben gegeven en deze nagenoeg gelijkluidend door ons wordt overgenomen, is geen
bezwaar. Had dr. Spaink rechtsheid gebruikt, dan
zou dat korter en beter geweest zijn ; iemand toch
die de linker arm en hand uitsluitend of nagenoeg
uitsluitend gebruikt, noemen wij links en het verschijnsel zou linksheid kunnen heeten ; omgekeerd
dus rechtsheid.
Dat linksheid figuurlijk wordt gebruikt, is bij
dat woord wellicht een beletsel ; bij rechtsheid
niet, omdat wij rechts enkel in eigenlijken zin
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kennen. Wil men nu als de beer Schelling rechterhandig, dan zou het eigenlijk met een rechterhand
beduiden, in navolging van eenoogig, loslippig
enz. ; evenzoo rechterhands, vergeleken met krombeens ; een rechterhandsche beweging zou niet
enders zijn dan eene met de rechterhand. Rechtshandig enz. is niet het beste, maar ook niet verwerpelijk ; zeker geen germanisme.
Maar 't was eigenlijk niet iets voor Neerlandia;
'dat zou de Red. zelf gaan vergeten.
Vreemde woorden en bloembollen.
De heeren E. H. Krelage & Zoon, eigenaars
van de tuinbouwinrichting „Bloemhof' te Haarlem
hebben hun voorjaarsprijslijst rondgezonden, waarin
de volgende aankondiging voorkomt :
Voor onze taal !
In overeenstemming met het vaderlandslievend
streven van het A. N. V. hebben wij getracht alle
vreemde woorden, waarvoor goede Nederlandsche
uitdrukkingen bestaan, uit onze prijslijst te verbannen.
Overtuigd dat ons bij de zuivering van deze
voorjaarsprijslijst de laatste vreemde indringer nog
wel niet in handen zal zijn gevallen, doen wij een
vriendelijk beroep op onze afnemers om ons hierbij
behulpzaam te willen zijn.
Voor elk vreemd woord, waarvoor een goed
Nederlandsch woord van dezelfde beteekenis bestaat,
dat door onze afnemers in deze prijslijst wordt
aangetroffen, geven wij hun de bevoegdheid om bij
hunne bestelling voor een waarde van een Gulden
bollen of planten uit te zoeken naar hun keuze,
welke kosteloos aan de bestelling zullen worden
toegevoegd. Een uitzondering moet uitteraard worden toegelaten voor de woorden : sortiment, extra
en type, welke als in den tuinbouw algemeen geldende vakuitdrukkingen zijn te beschouwen, terwijl
wij natuurlijk niet aansprakelijk geacht kunnen
worden voor de woordenkeus van de aan tijdschriften enz. ontleende aanhalingen.
Ons op deze wijze een vrijwillige boete opleggend ten bate onzer afnemers, hopen wij, zij het
ook op zeer bescheiden schaal, iets te kunnen bijdragen ter bevordering van het edele Joel van
het A. N. V.
Noord-Ned. Muziek in Zuid-Nederland.
De heer Emiel Hullebroeck uit Gent, lien men in
Noord-Nederland kent door de lezing over oude
en nieuwe Zuid-Nederlandsche liederen die hij van
den winter in verschillende afdeelingen van het
A. N. V. heeft gehouden, heeft 't nu te Gent in
den Snellaertskring gehad over Noord-Nederlandsche toondichters. In een algemeene inleiding sprak
hij over de muziek in andere landen, en hij kwam
tot het besluit, dat er heden ten dage in de Nederlanden een opmerkelijke muzikale ontwaking is,
het begin van een tijdperk van hoogen bloei.
De heer Hullebroeck vertelde vervolgens iets
meer van de nieuwe Nederlandsche komponisten,
in Belgie al te weinig bekend, en ontleedde bun
werken, waarna er van hen liederen gezongen wer-
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den, hetzij door hem zelf, hetzij door een paar andere zangers, o.a. den heer de Vos, die den heer
Hullebroeck op zijn laatste reis door ons land vergezelde. Achtereenvolgens kwamen aan de beurt
Richard Hol, Bernard Zweers, Emile von BruckenFock, Johan Wagenaar, Alfons Diepenbrock, Philip
Loots, Peter van Anrooy en Catharina van Rennes.
L., die van deze lezing verslag geeft in het
Fondsenblad, een Gent sch dagblad, zegt : „De
voordracht dezer werken was voor ons Vlamingen
eene veropenbaring."
De heer Hullebroeck gaat met zijn voordracht
heel het Vlaamsche land door.
De plaatselijke pers.
De Zaanlandsche Ct. schrijft in een opwekking :
„Laat men toch bedenken, dat de Nederlandsche
Nijverheid door ons streven gebaat zal zijn, dat
ons werk tot heil zal zijn van moederland, kolonien, stamverwante volken, kortom voor allen van
Dietschen stam. Vooral de nijvere Zaanstreek dient
een flunk aandeel te nemen in deze nationale zaak.
Dat dus een ieder van wat partij of richting ook,
't zij man of vrouw toetrede tot 't A. N. V.1"
Laten alle leden in hun omgeving de pers voor
onze zaak trachten te winnen. De kleine zoowel
als de groote bladen kunnen van zeer veel nut
zijn bij de verspreiding van de Verbondsbeginselen.
Nederland in China.
De Londensche correspondent van het Handelsblad is in het nr. van 14 Febr. „interviews" begonnen met den beer C. Kraay over China, Japan
en Ned.-Indie.
Het volgende is er uit overgenomen :
— „En hoe denkt u over Nederland ' s positie
in China ?"
— „Ik herinner mij dat de beer Von Zeppelin
Obermiiller, Ned. Consul te Tientsin, in zijn verslag over 1904 vermeldde, dat de Nederlandsche
invloed in Noord-China zich uitbreidde. Thans, in
1906, gelden deze woorden in nog sterker mate
en hetzelfde is m. 66k op Zuid-China toepasselijk.
Uit ondervinding in taken — opgedaan ter
plaatse zelve — weet ik hoe zeer in China en
Hongkong Nederland's diplomatieke en consulaire
vertegenwoordigers met hart en ziel op practische
wijze voor nationale belangen ijveren, en die ondervinding geeft mij de overtuiging dat Nederland
zijn vooruitgang aldaar ten deele aan hen verschuldigd is.
„Uit gepubliceerde vroegere interviews enz,
acht ik bekend, dat, naar mijne meening, in China
een groot exploitatieveld op allerlei gebied voor
Nederland openligt. Thans nu zich in China een
begin van zelfhervorming openbaart, zijn mijne
vroegere opmerkingen m. meer dan ooit van
kracht geworden. Onder anderen zijn de verdere
stappen, die de Chineesche regeering tot doorvoering van de hervorming van het muntwezen
gedaan heeft, van veel belang."
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Reukwater.
De Nederlandsche Barbiers- en Kappersbond
brengt reukwater-fleschjes in den handel met het
opschrift : „Prepare specialement pour le Nederlandsche Barbiers- en Kappersbond."
Prijsvraag Reclameplaat.
De beoordeelingsraad heeft nog geen uitspraak
gedaan. De Samenkomst met het D. B., die
o Maart zou plaats hebben, moest worden uitgesteld.
Prijsvraag Propagandaboekje.
Als schrijver van „Door Eendracht Sterk " heeft
zich bekend gemaakt de heer J. Rasch te Utrecht.
Schrijver van „Wie oude grootheid enz." is de
heer J. N. van Hesteren te Ambt-Delden.
Nieuwe Vertegenwoordigers.
Als Vertegenwoordiger voor Centraal-Aziè is aangesteld de heer C. C. J. van der Klaauw, RussischChineesche Bank, Boechara.
Voor Philadelphia (Pennsylvanie, Ver. Staten)
treedt op de heer J. Bierens, Student Phil. Dental
College, I 8th. & Button, oodstreet.
Ned. Ver. Eensgezindheid te Londen.
Dinsdag 6 Maart hield Dr. Baart de la Faille
voor de leden een voordracht over Shakespeare's
Julius Caesar.
Afd. Amsterdam.
De vorige maand heeft deze Afd. haren leden
een welgeslaagden kunstavond aangeboden. Mej.
Joh. van de Linde, leerlinge van den heer Averkamp en de heer Orelio, zonden Hollandsche
liederen, mr. Lamberts Hurrelbrinck droeg enkele
zijner novellen voor.

Van de Boeken-Commissie
Nadat in 't afgeloopen najaar een 2o-tal kisten
met Nederlandsche boeken en tijdschriften verzonden zijn aan verschillende Zeemanshuizen in
alle deelen der wereld, mocht de Boeken-Commissie thans afschrift ontvangen van de verslagen,
die de Consulaire Ambtenaren uit de desbetreffende
havenplaatsen aan den Minister van Buitenlandsche
Zaken hebben doen toekomen.
Uit deze verslagen blijkt, hoe in de meeste dier
Zeemanshuizen Nederlandsche Zeelieden gebruik
gemaakt hebben van de gelegenheid, die hun nu
geboden wordt, om Nederlandsche boeken te lezen ;
vooral de wekelijksche zendingen van dagbladen
en geillustreerde tijdschriften vinden hun lezers !
„Zelfs de Duitschers zien ze gaarne
i n", werd door den Consul medegedeeld.
Enkele Consuls schreven nadrukkelijk, dat de
door ons gezonden plakkaten, die in hunne bureaux
en elders zijn opgehangen, drukker bezoek aan de
Zeemanshuizen ten gevolge hadden.
Onze vraag om ondersteuning van de verschillende Afdeelingen van het A. N. V. is niet onbeantwoord gebleven. Van de Afdeeling „Arnhem en
Omstreken" mocht de Boeken-Commissie de verblijdende tijding ontvangen, dat het Bestuur besloten heeft haar eene flinke jaarlijksche bijdrage
te zenden. Mogen andere Afdeelingen dit goede
voorbeeld volgen !
Op de a.s. Algemeene Vergadering hoopt de
Boeken-Commissie den aanwezigen afgevaardigden
een aanschouwelijk beeld te kunnen geven van
De i e Secretaris,
hare werkzaamheden.
Dr. W. VAN EVERDINGEN.
Rotterdam, 6 Maart 1906.

Afd. Rotterdam.
BERICH
Als penningmeester is gekozen de heer H. M.
Hijmans van Veenendaal, mej. Dr. H. C. H. Moquette
blijft Secretaresse.
In de plaats van den heer H. H. P. de Wit, die
door vertrek naar elders bedankt had, werd tot
bestuurslid benoemd de beer J. J. Griss, 2e Secr.
der Boeken-Commissie.
Holland op zijn malst.
„Monsieur" H. Meert, stichter en leider van het
A. N. V. in Belgie, ontving uit Amsterdam de volgende nota :
„Pour abonnement a „De Zuid-Afrikaansche Post"
du ler Octobre 1905 au le r Octobre 1906 (paiement par avance).
„Nous vous prions de bien vouloir remettre le
montant de fl. 4. 25."
Zoo iets zet terecht kwaad bloed in Vlaanderen!

T.

De Alg. Verg. van Groep Nederland welke voor
alle leden toegankelijk is, zal gehouden worden

Zaterdag 24 Maart, voormiddag it uur in Hotel
Ponsen te Dordrecht.
Zie de Dagorde in het Febr.-nummer.
Het volgende voorstel kwam nog in :

De Afd. Dordrecht en Omstreken van het A. N. V.
verzoekt het Hoofdbestuur het adres aan de regeering
inzake de oftrichting van een stoomvaartlijn op ZuidAfrika zoo krachti g mogelijk te ondersteunen.
Spreker na de rust : Prof. G. Kalif, van Leiden.
Onderwerp : V olksweerbaarheid.
De Afgevaardigden der Afdeelingen worden uitgenoodigd deel te nemen aan den gemeenschappelijken
maaltijd (f 2, 5 o) en den feestavond bij te wonen, welke
de Afd. Dordrecht de Alg. Verg. en haar leden aanbiedt, en waarop de heeren Hullebroeck en De Vos
van Gent een voordracht zullen houden over Benoit.
Aangifte voor den gemeenschappelijken maaltijd
uiterlijk 21 Maart bij C. van Son, Dubbeldam.
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NIEU WE LEDEN.

Groep Nederland.
Beschermende Leden.
G. J. F. Allard, Hotel Coomans. Hoofdsteeg,
Rotterdam.
P. S. A. van Doorene, Beheerder Hotel Vereeniging, Schiekade 181,
>>
Dordrecht,
Corn. de Bruin, Kunstschilder, Bleekersdijk 24,
D
Gebr. Kloppert, Timmerlieden, Singel 264,
»
A. B. Ponsen, Stalhouderij,
H. Jorisse Clausing, FIoofdambt. Burg. Stand,
A
Singel 178,
D. J: Spruyt, fa. Obreen, Stoomdrukkerij en
»
Papierhandel, Groenmarkt 59,
)
A. Vlasblom, Huis- en Kachelsmederij en RijA
wielhersteller, Weeshuisplein 22,
C. H. van Woensel, Accountant en Leeraar,
Dubbeldamsche weg 6,
)7
Den Haag.
I. H. van Horssen, Kleermaker, Luth. Burgwal i 9,
M. le Grelle & Co , Kassiers en handelaars in effecten,
Koornmarkt 41, Delft.
Zaandam.
Pieter Bes Sz., in oudheden, Hoogedijk 82,
Carel J. Westermann, Ingenieur Machinefabriek,
A
IJzer- en Metaalgieterij, Hoogedijk,
»
H H. Remme, Handelaar in Kol. waren, Westzijde 44,
A
J. W. Schippers, Cand. Notaris, Bootenmakerstraat 82,
G. C. Kamphuys, fa. G. Kamphuys & Zn.,
7,
Houthandel, Hoogedijk 26,
J. de Boer Cz , Stalhouder, Westzijde, hoek
»
Vinkenstraat en Czaar Peterstraat,
A
A. J. van Wessem, Houthandel, Westzijde,

Allen opgegeven door den Heer lac. Post.
H. J. J. Knibbeler, Oud-Majoor der Art. 0.-I. L., Brielle.
Opg. door den heer W. v. Maanen, Utrecht.

Gewone Leden:
H. A. Buytenhek, Rijwielhandelaar, Lange
Kromhout 116,
T. van Buul, Boekbinderij, Kromhout 43,
H. Brand, Wijnstraat 8o,
P. Delfos, Comm. ter Secretarie, Bleekersd. 51,
J. C de Koning, Singel 164,
K. Klornp, Hoofd eener school, Kromh. 45rood,
P. Lammens, Dir. Eerste Ned. Hondenbroodfabriek, Wilgenbosch 1 0,
Mark van der Kloet & Zn., Kleermakers,
Groenmarkt 29,
Mr, G. Ribbius, Rechter, Singel 182,
D. Reidel, Stoomdrukkerij, Spuiweg 43,
Mr. Dr. J. Schokking Lid 2e Kamer Staten-Gen.,
Singel 286,
L. B. van Rochove, Comm. Gem. Secr., Singel 109 rood,
Fa Wed. Schenk & Zn., Handel in gediste
leerd, Gr. Spuistraat 41,
W. J. Schaffers, Sigarenfabrikant, Bagijnhof 9,
L. H. Boelen, Koperslagerij, Groenmarkt 14,
G. Roos, Kleermaker, Gr. Kerksbuurt 46/48,
C. A. Bouman, Muziekonderw., Prinsenstr, 14,
A. Verhoeven, Az Stukadoor, Vriesestr. 85,
C. Arbouw, Handel in Brandstoffen, Kon.
Wilhelminastraat 20,
Arie van der Plank, Schilder, Lange Kromhout 33c,
W. F. C. A. Baar, Weesvader, Kromhout 94,
Mej. de Wed. E D. von Meyenveldt, in Kruidenicrswaren, Bleekersdijk 39,
C. Verhoeven, Loodgieter en Zinkwerker,
Bleekersdijk 6,
Toulonschelaan 25,
T. A. Houbolt,

Dordrecht.
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D
1 5 , Dordrecht.
J. van Zee, Leeraar H. B. S.
)
7,
A. Kooreman, Opz. Rijkswaterst. ,>
J. L. van Dalen, Gemeente-Archivaris,
»
Toulonschelaan 40,
»
A. N. Vechtman, Arts, Dubbeldamsche weg 16,
)
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ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND.
Geen die zijn land verliest, zoolang hij ' t liefheeft,
Zoolang hij in den vreemde immer voelt:
Dit was, dit is mijn land, al ben ik ver.
A. S. C. WALLIS.

Advertentien 25 ct. per regel.

Verschijnt Maandelijks.

Storm.
Neerlandia had na zijn Februari-nummer „Het
verval van Curacao", wel regen en wind verwacht,
maar op storm had het niet gerekend. En toch, die
heeft gewoed, storm van verbazing over het feit
van opneming van zulk een ongeteekend ingezonden
stuk, storm van verontwaardiging vooral over den
snooden ongenoemden schrijver.
Een blad heeft gevraagd : als de Redactie van
Neerlandia voelt dat zij verkeerd heeft gedaan
door de plaatsing, dan zal zij dat toch wel willen
erkennen ? De Redactie van Neerlandia antwoordt
daarop met een wedervraag : Waarom niet ? Sedert
wanneer is dat schande ? Waar heeft zij ooit gebrek
getoond aan ruiterlijkheid ? Men zij volkomen zeker
dus dat onrecht, hoe en waar ook, zoodra het wordt
ingezien, zonder voorbehoud door haar zal worden
beleden. Zij heeft het recht evenwel hetzelfde te
eischen van elkeen die in dezen zijn woord medespreekt. En wanneer van geen van beide zijden is
gezondigd met inzicht, dan heeft de Redactie ook
het recht te eischen dat men haar daad waardeert,
zooals zij zelf van anderen de eerlijke opmerkingen
op juiste waarde schat. Hier is een geding waarin
men kan en moet pleiten zonder hartstocht, zonder
verdenking van goede bedoelingen, een geding dat
later zal blijken een noodzakelijke factor te zijn
geweest in de herlevingsgeschiedenis van Curacao.
Drie verklaringen mogen voorafgaan.
De eerste is dat geen enkel lid der Redactie,
dat is van het Hoofdbestuur van het A. N. V.,
schrijver is van het bewuste artikel of iets van zijn
voorbereiding of bestaan heeft geweten, eer het
ter plaatsing werd aangeboden. De tweede is dat
de Redactie zich vOOr de plaatsing, degelijk heeft
overtuigd dat de schrijver uit volkomen zuivere
beweegredenen tot schrijven is overgegaan ; dat bij
hem niet de minste bedoeling was wien of wat ook
te krenken, doch enkel het belang der Kolonie
zelf heeft gegolden. De derde is dat het artikel
voorzoover niet namen zijn genoemd, is samengesteld uit gegevens door Curacaoenaars zelf verstrekt.
Het laatste, dat de gegevens van eilanders zelf
afkomstig zijn, stond aanvankelijk in het handschrift.

Voor Belgie Postabonnement.

In de proef werd die verklaring door de Redactie
geschrapt, omdat zij haar niet wenschelijk vond,
in het verband niet en om het gevaar niet van
verdenking. Nu de schrijver echter, en wellicht
terecht, juist in hare verzwijging eene bron ziet
van vermoedens, heeft de Redactie geen bezwaar
in hare openbaarmaking.
De vraag waarom de Redactie het artikel heeft
opgenomen zonder onderteekening, kan niet beantwoord worden zonder het spoor van den schrijver
te verraden. En dat zou pijnlijk zijn voor den
lezer, daar die, als elk eerlijk man, een geheim
weigert dat niet voor hem is bestemd, en pijnlijk
voor de Redactie daar die uit dezelfde overweging
elk geheim bewaart dat haar is toevertrouwd.
Toch kan zij wel verzekeren dat zonder schijn
zelfs van bijoogmerk, eerst na nauwgezette en herhaalde overweging tot de plaatsing is besloten, en
dat de persoonlijke bezwaren van den schrijver
tegen onderteekening volkomen zijn gebillijkt.
Het Algemeen Nederlandsch Verbond zet zich
uit en daarmede zijne plichten. Strijdende voor
de geestelijke en stoffelijke belangen van onzen
stam, stuit het op bestaande toestanden van taaie
kracht. Dat ondervindt het Verbond overal, in ons
land, in Vlaanderen, in de Oost, op Curacao, in
Suriname, in Afrika, in Amerika, in elke plaats
waar Nederlanders zich in eenig aantal hebben
gevestigd. Van den strijd die daarvan het gevolg
is, merkt in den regel de buitenwereld niet veel,
maar de strijd is er niettemin, de strijd moet er
zijn, want zonder dat geen vooruitgang. Dit van
Curacao barst op eenmaal los, voor ieder zichtbaar,
maar de groote menigte van leden hebben het niet
eens gemerkt. Nu eerst, nu er strijd is, nu zal men algemeen belang gaan stellen in het artikel van Februari,
in dat van Maart van den Heer Euwens, in dit
stuk zelf en in dat wat bier na komt 1 ), weer van den
Heer Euwens. En het Curacaonummer zal weer
worden ter hand genomen en thans nauwkeurig
worden herlezen ; oude leden van het Verbond,
voorzoover zij de vorige jaargangen bezitten, zullen
Zie onder Ned. Antillen, bl. 87.
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de artikelen van den Heer Hamelberg uit 1 900
weer nagaan, ter vergelijking. Er is een aanleiding
tot belangstelling, want er is strijd.
De vroegere stukken van Hamelberg over Curacao
en het Curacao-nummer zijn vrij wel een. Telkens
zijn daarbij mannen aan het woord, op het eiland
zelf wonende ; eerlijke, bekwame mannen, mannen
van alle deugden die gij maar wilt. Maar mannen
op het eiland zelf wonende. Nog eens : de.stukken
van Hamelberg waren uitstekend, het Curacaonummer 1) is en blijft een mooi en hoogst belangrijk
werk ; de moeite en zorg daaraan besteed, zijn
een eer voor de samenstellers. Maar de vonken
der waarheid tintelen niet dan na botsing, en botsing
was er nooit geweest.
De Redactie heeft die botsing niet gezocht. Op
haar weg is een eerlijk man gekomen, die haar
heeft toegeroepen : maar dat is niet in alles z66
als wordt voorgesteld ; als men op Curacao zelf
beter aanpakte zou het er heel anders uitzien ;
ik weet dat, van Curacaonaars zelf, en ik heb het
eiland en zijne bewoners, ik heb Nederland te lief;
om het te verzwijgen. Geef mij gelegenheid om te
spreken 1
Toen heeft de Redactie gewikt en gewogen,
zij mag dit gerust met nadruk zeggen, want ravenmoeder van het Verbond is zij nooit geweest.
Aan kwetsing van de eilanders, aan beschimping
van Kerk, noch iets van dien aard is gedacht,
noch bij haar, noch het zij herhaald, bij den
schrijver. Wel moisten schrijver en Redactie beiden
dat het artikel verzet zou uitlokken. De Amigo
di Curacao echter heeft reeds de mogelijkheid van
kritiek op het Curacao-nummer verwacht, blijkens
zijn lateren uitroep dat dit in Neerlandia geen
tegenspraak had ondervonden. Die tegenspraak is
er thans.

»Het verval van Curacao« gelijk had, — dat blijke
al of niet uit de wederzijdsche besprekingen —
maar dat zijn opmerkingen in algemeenen zin begrijpelijk waren.
Curacao is een eiland en eilandbeschaving voert
tot klein-wereldje apart ; dat is een geschiedkundige
en aardrijkskundige wet, waaraan geen ontkomen
mogelijk is. Een klein eiland is als een groot dorp.
Dat is geen smaling, dat is natuur, te aanvaarden
zonder verwijt. Naast de ontwikkeling der beste
maatschappelijke deugden, huiselijkheid, familiezin,
onderling hulpbetoon, gastvrijheid, staat die van
eigenaardigheden, die krachtsinspanning en doortastendheid in den weg staan. Komt de prikkel
van buiten, van eene zijde die niet verdacht kan
worden van baatzucht of betweterij, dan is de kern
aanwezig om het kleine leven te doen opbloeien.
Curacao heeft zooveel moois en goeds ; het doorleeft een tijd van crisis ; het heeft de oogen van
zeer vele werkelijk belangstellenden op zich gevestigd ; een beroep op zijn oude geestkracht als
van den ongenoemden schrijver kan zijn vrucht
dragen. Heeft deze misgetast, wordt werkelijk op het
eiland zelf alles gedaan wat mogelijk is tot versterking en uitbreiding der stoffelijke en geestelijke
welvaart, wat is er dan verloren ? Het zal immers
blijken ! Alles zal immers blijken, wat in de kritiek
onhoudbaar wordt bevonden.
Zoo verontruste zich niemand over den storm
die is opgestoken. Als hij heeft uitgewoed, 7a1 men
dankbaar zijn voor den zuiveren dampkring.

De Redactie is onzijdig en onpartijdig. Het
laatste zou zij niet zijn, als zij verweer smoorde.
Het tegendeel echter is waar. En uit de besprekingen
mag zij, het is reeds gezegd, iets goeds verwachten,
voor kolonie en voor moederland. Het stuk in het Maartnummer van den Heer Euwens bewijst dat. Scherper
dan vroeger door iemand, is door hem het licht
saamgevat op het werk der Katholieke Kerk voor
het onderwijs op het eiland. Duidelijker dan ooit
zien wij dat naast Haar arbeid in de stad, Zij daarbuiten de eenige ontwikkelende kracht is geweest;
dat Zij gedaan heeft wat het Gouvernement niet
kon ; dat de hoogste waardeering Haar daarvoor
niet mag worden onthouden ; dat eindelijk het Papiementsch door Haar moest worden gebruikt. Daarmede is echter geenzins ontkend, dat bij gunstiger
geldelijke omstandigheden, langzamerhand terrein
kan worden veroverd voor het Nederlandsch, en
dat het Alg. Ned. Verbond zijn uiterste krachten
moet inspannen om in dien geest werkzaam te zijn.

op 26, 27, 28, 29 en 3o Augustus 1906.

Overwegingen buiten Curacao om hebben de
Redactie doen besluiten, niet dat de schrijver van
1) Het is in kleine oplaag herdrukt. Zie onder Mededeelingen.
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Z. E. Jonkheer van der Staal de Piershil, buitengewoon Gezant en gevolmachtigd Minister van Hare
Majesteit de Koningin der Nederlanden, te Brussel.
C. van Overbergh, Algemeen Bestuurder van
hooger onderwijs, Letteren en Wetenschappen aan
het Ministerie van Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs.
Den 26n, 27n, 28n, 29n en 3on Augustus 1906
vergadert te Brussel, — voor het eerst sedert 3o
jaar, — het Nederlandsch Taal en Letterkundig
Congres.
Naar het algemeen gevoelen, zetelt het aanstaande
Congres, — het XXXe sedert 1849, te goeder
gelegenheid in de hoofdstad van Belgie : bezuiden
en benoorden de Rivieren wordt immers de wensch
geuit tot inniger toenadering ; de drang tot verbroedering geeft er meer dan ooit aanleiding tot
het ernstig bespreken en overwegen van de voordeelen, welke de samenwerking op verstandelijk en
stoffelijk gebied,
overal waar deze eenigszins
mogelijk is, —voor het welzijn der beide natien belooft.
De Nederlandsche Congressen zijn eenmaal de
brug geweest tot beter verstandhouding ; later tot
goede nabuurschap ; zij hebben den geest van verwantschap opgewekt en gevoed ; liefde aangekweekt
voor eigen taal en wetenschap ; de letterkunde
van bier en daar gemaakt tot gemeengoed, en,
eindelijk, de beide natien doordrongen van het
besef dat er, voor Belgie en Nederland, mits
onderlingen steun en eendracht, nog eene schitterende
toekomst te winnen is.
In dien zin, zal het XXIXe Congres veelbeteekenend wezen : in het hart van Belgie, zal het
een helder licht laten schijnen op de hooge waarde
van het Vlaamsch-Nederlandsch leven, waar dat
leven zich gezond-krachtig openbaart in letterkunde,
kunst, onderwijs en wetenschap.
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Daar zal het stambewustzijn, op heerlijke wijze,
gesterkt worden en een spoorslag ontvangen tot
nieuwen, taai volgehouden, edelen arbeid.
Allen dus, die dat bewustzijn, zij het dan ook
sluimerend soms, in zich omdragen, zullen voorzeker
zich gedreven voelen om mede te werken tot het
welgelukken van het Congres, opdat het gezegende
vruchten kweeke.
Laat dan deze oproeping tot bijtreding en medewerking gehoord worden door
Allen die de aloude Dietsche tale spreken van
Duinkerke tot den Dollard ;
Alle leden van het Algemeen Nederlandsch
Verbond in Europa en in de landen van over zee ;
Alle taal- en stamgenooten in Amerika, ZuidAfrika en Oost-Indic ;
Alle leden van vereenigingen, die werkzaam zijn
ten bate van of belang stellen in den bloei van
den Nederlandschen stam : taal- en letterkundige
genootschappen, tooneelmaatschappijen, wetenschappelijke kringen ;
Alle denkers en dichters; alle kunstenaars met
het woord of de pen, met den beitel of het penseel ;
alle toonkundigen en toonkunstenaars ;
Alle geleerden en opleiders der jeugd ;
Allen, met den woord, Wier hart niet koud blijft
voor wat Belgie en Nederland, — staatkundig gescheiden, maar broederlijk vereenigd in streven en
strijd,
groot kan maken in de rij der volkerenl....
Namens de Regelings-commissie :
Het Hoofd comiteit.

Voorzitters : Mr. Juliaan van der Linden,
lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Mr. H. de Hoon, advocaat-generaal aan het Hof
van Beroep te Brussel.

Algemeen Secretaris : Th. Coopman,
Werkend lid van de Koninklijke Vlaamsche Academie.
Penningmeester: Em. T'Sjoen,
Leeraar bij het Middelbaar onderwijs.
Edw. Coremans, afdeelingshoofd aan het
Ministerie van Binnenlandsche Zaken en Openbaar
onderwijs ;
Mr. Em. de Winde, Voorzitter van het Vlaamsch
Pleitgenootschap te Brussel ;
Mr. L. Joly, lid van den Raad van .11iIijnen ;
Mr. W. Thelen, Voorzitter van het Algemeen
Nederlandsch Verbond (Brusselsche Tak)
Dr. A. Willems, hoogleeraar en lid van de Koninklijke Academie van Belgie.
Secretarissen : Dr. J. Boonen, hulp-bibliothecaris
van de Kamer van Volksvertegenwoordigers ;
A. de Jaegher, ambtenaar aan het Ministerie
van Nijverheid en Arbeid ;
Niko Gunzburg, student in de rechten ;
J. Haste Jr. student in de rechten ;
J. Mennekens, dienstoverste ter gemeente-secretarie te Molenbeek-Brussel ;
Mej. Schakewits, Secretaresse van het kunstgenootschap De Distel ;
Dr. van Fraechem, ambtenaar aan het Ministerie
van Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs.

leden :
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Inrichting van het XXIXe Congres.

Li dmaatschap.

Het Congres zal zetelen , in de prachtige zalen
van het Paleis der Konink!ijke Academien van
Belgie, door deze geleerde Genootschappen bereidwillig ten dienste gesteld van de Regelings-commissie.
Het zal bestaan uit vijf afdeelingen, te weten :

Wie als Begunstiger van het XXIXe Congres
verlangt ingeschreven te worden betaalt 20 frank
Gld. voor Nederland); als gewoon Lid 5 frank
2.50 Gld. voor Nederland).

le Afdeeling: Nederlandsche Taal- en Letterkunde2e Afdeeling: Nederlandsche Geschiedenis, Oud.
heidkunde, Folklore.

3e Afdeeling: Nederlandsche Boekhandel, Biblio-

4e Afdeeling:
se Afdeeling:

graphie, Tooneel, Beeldende kunst,
Toonkunde, met eene Onderafdeeling : Belangen van de Vlaamsche
Tooneelmaatschappijen.
Onderwijs en Opvoeding.
Nederlandsche Stambelangen.

De werkzaamheid geschiedt in de afdeelingen.
De algemeene vergaderingen zijn hoofdzakelijk
gewijd aan het bespreken van de voorstellen of
conclusion der afdeelingen en aan het nemen van
besluiten daaromtrent.
Het Congres zij in ieders gewaardeerde medewerking aanbevolen.
Opgaaf van punten ter bespreking van
aa,n het oordeel der vergadering te onderwerpen voorstellen, vragen, stellingen,
verhandelingen enz., wordt ingewacht (Algemeen Secretariaat, Daillylaan r 2 9, Brussel) voor 1 Juni 1906.
Opdat het XXIXe Congres practisch nut oplevere,
worden inzonderheid practisch uitvoerbarevoorstellen
verlangd.
Wie eenig onderwerp of voorstel enz. opgeeft,
gelieve daarover, schriftelijk, hetzij de conclusion,
hetzij eene korte toelichting, hetzij den beknopten
inhoud van de verhandeling enz. in te dienen ten
uiterste I Juni t. k., aan voormeld adres.
Opdat elk Lid vooraf en in tijds wete wat op
het Congres zal behandeld worden, en opdat het
met kennis van zaken en met vrucht aan de bespreking
en stemming zou kunnen deelnemen, worden de
bedoelde beknopte toelichtingen, conclusien,inhoudsopgaven enz. gedrukt, en hem toegestuurd vOOr
I Augustus t. k. met het Algemeen Programma der
Congres-werkzaamheid.
Die gedrukte stukken vormen het re deel van
de Handelingen van het XXIXe Congres.
Geene vraagstukken worden behandeld die niet
in verband staan met het doel der Nederlandsche
Congressen of met de belangen van den Nederlandschen stain.
In zake godsdienst of staatkunde, wordt strenge
eerbiediging der overtuigiug van andersdenkenden
vereischt.
Geene geschreven redevoeringen of verhandelingen
worden toegelaten, waarvan de voordracht meer
dan een kwartuurs zou Buren.
Het regelen van de spreekbeurten behoort tot
de bevoegdheid van de Heeren Voorzitters.

Het eerste Deel der Handelingen kan enkel dien
Begunstigers en Leden worden toegestuurd die zich
voor /0 Juli e. k. laten inschrijven.
De Leden van het Congres hehben vrijen toegang
tot de algemeene vergaderingen, afdeelingszittingen,
gezellige bijeenkomsten en tot de op het programma
aangewezen feestelijkheden.
Voor de Congresleden zal de Regelings-commissie
vermindering van vervoerprijzen op de spoorwegen
trachten te verkrijgen.
Voor alle nadere inlichtingen, gelieven belangstellenden zich te wenden tot het Algemeen Secretariaat, Daillylaan 129, Brussel, of, *lens de

Congres-dagen, tot het Bestendik Bureel, Paleis der
Academien.
Voorloopig Programma
opgemaakt en aangeboden door de Commission tot
voorbereiding van de Congres-werkzaamheid en
dienende tot leiddraad bij het kiezen of voorstellen
van een onderwerp.
I. Voor de afdeeling
Nederlandsche Taal- en Letterkunde.

I.

Verslag over den toestand van het Woordenboek der
Nederlandsche taal.
2. Welke middelen kunnen beproefd worden tot ruimere
ondersteuning en verspreiding van het Woordenboek
der Nederlansche taal in Vlaamsch-Belgie.
3. Wat kan er gedaan worden om een met zorg bewerkt
en volledig Woordenboek der Nederlandsche synoniemen
tot stand te brengen ?
4. Practische middelen tot loutering :
a) van de Nederlandsche rechtstaal,
b) van de Nederlandsche taal in het notariaat.
5. Het bastaardwoord, het gallicisme en het germanisme
in de pers van Noord en Zuid. Middelen tot geleidelijke
loutering.
6. Over loutering van dagbladstijl en -litteratuur.
7. Over het doorgaand gebruik van gewestspraken in de
letterkunde
8. In welke richting zal de dialectstudie zich in de naaste
toekomst moeten bewegen ?
9. Wat heeft de experimenteele phonetiek ons reeds geleerd
en wat hebben wij van haar nog te verwachten ?
to Wat kan er gedaan worden voor het bespoedigen der
uitgave van vele nog onuitgegeven handschriften ?
II. Indio en de Nederlandsche lexicographic. Indio als
Nederlandsch literair wingewest. Hoe het staat met de
letterkunde in Indio.
12 Verbond der Nederlandsche schrijvers. Wat werd tot
heden beproefd tot het stichten van dat verbond ? Wat
heeft tot heden dat verbond onmogelijk gemaakt ?
Welke middelen dienen beproefd om het tot stand te
brengen ?
13. Moet in de litteraire kunst meer waarde gehecht worden
aan den vorm, m a. w aan de ,,woordkunst", dan aan den
inhoud ? Geldt dit zoo voor het proza als voor de poezie?
54. Is het huldigen van een bepaalde wereldbeschouwing
in een litterair kunstwerk aan te prijzen ?
15. De invloed der taal op de wijsgeerige begrippen. Bestaat er een verband tusschen de rationale richting in
de wijsbegeerte en de taal van het land?
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16.1 Over navolging en plagiaat. Hoe is plagiaat te beschouwen ? Als een misdrijf op zedekundige gronden te
veroordeelen, of als een bewijs van kunstonmacht ?

Namens de Commissie tot voorbereiding :
Prosper van Langendonck, letterkundige.
Edw. Coremans, afdeelingshoofd aan het Ministerie
van Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs.
De Secretarissen : Jef Mennekens, dienstoverste
ter gemeente-secretarie van Molenbeek-Brussel.
Fern. Tonssaint, ambtenaar aan het Ministerie
van Justitie.
Willem Gijssels, letterkundige.
Van Fraechem, ambtenaar aan het Ministerie van
Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs.

De Voorzitters :

II. Voor de afdeeling
Nederlandsche Geschiedenis,
Oudheidkunde, Folklore.
A.

Geschiedenis.

I. De economische opvatting van de Geschiedenis.
2. De sociale strijd in vroegere tijden in de Nederlandsche
gewesten.
3. De parochiale registers en de demographie.
4. De ontwikkeling van de grondrente in de Nederlanden.
Wat kan en dient ambtshalve of door bijzonderen gedaan om de waarde der perceelen door de tijden heen
zooveel doenlijk vast te stellen en door middel eener
geregelde uitgave bekend te maken ?
5. Het opmaken van lijsten van plaatsnamen in geschiedkundige volgorde met opgave der bronnen, met het oog
o. a. op de mogelijke opklaring van de overplanting
der Germaansche stammen.
6. De geschiedenis der spotnamen van plaatsen in de
Nederlanden.
7. Welken invloed hebben de Nederlandsche denkers en
kunstenaars uitgeoefend op de Europeesche beschaving
(Muziek, kunsten, letteren, wetenschappen, wijsbegeerte).
8. De uitwijking der Brabantsche rederijkers naar Holland
en hun invloed aldaar.
9. Welke wettelijke en bestuurlijke maatregelen dienen
getroffen om gemeenten en particulieren te dwingen
tot het afstaan aan den Staat van oude handvesten die
met het oog op de geschiedenis van algemeen belang zijn.
1o. Het gebruik der talen te Brussel door de eeuwen heen.
II. Een historische Atlas der Nederlanden.
12. Over de wenschelijkheid van eene gemeenschappelijke
officieele regeling van de spelling der plaatsnamen in
Noord en Zuid.
I3. In hoeverre kunnen de opzoekingen en opgravingen
tot nog toe in de Nederlanden gedaan, bijdragen tot
het vaststellen der nederzettingen van Frankische en
Saksische volksplantingen, hunnen voortgang en hunne
verspreiding in en over de Nederlanden ?
14. Welke wetenschappelijke voorbereiding is er noodig
voor den Archivaris, de juridische of de historische ?
15. De wenschelijkheid van een na.uwkeurig onderzoek en
beschrijving van het kerkelijk archief.
16. Hoe staat het met de toepassing van de thans nog
geldende wetten der Fransche Republiek, waarbij bevolen werd dat alle archivalia voortkomende van door
de Fransche omwenteling opgeheven inrichtingen en
instellingen aan het bestuur der districten dienen overgemaakt ? Welke maatregelen kunnen getroffen worden
om die wetten doelmatigheid en kracht bij te zetten ?

B.

Folklore,

I. Voor de stelselmatige verzameling van onze folkloristische bouwstoffen ware 't noodzakelijk in Noord- en
Zuid-Nederland, een algemeene vereeniging te stichten,
die haar vertakkingen zou hebben in al de gewesten.
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Voor de nadere kennis van ons yolk ware 't van het
hoogste belang de Nederlandsche Volksspelen te verzamelen.
3. Het is hoogst wenschelijk de reeds bestaande verzamelingen van Nederlandsche volksliedjes, Nederlandsche
sprookjes en vertelsels, en Nederlandsche voorschriften
van volksgeneeskunde zoo spoedig en zoo volledig
mogelijk te zien aanvullen.
4. Het opmaken van de algemeene bibliographie der Nederlandsche folklore is een zeer nuttig werk.
5. In een folkloristisch en taalkundig opzicht, ware het
zeer wenschelijk de Nederlandsche volksnamen van
planten en dieren met nauwkeurigheid te verzamelen,
6. Het daemonisch element in onze folklore.
7. De plant in de tooverwereld.
8 Over de waarde van het sprookje als middel tot vorming
van geest en hart bij het kind.
9. Welke practische middelen kunnen aangewend om systematisch de overblijfselen van graphische en plastische
kunst in de Nederlanden te doen onderzoeken met het
oog op de geschiedenis van zeden, gebruiken, gewoonten, enz
2.

Namens de Commissie tot voorbereiding :

De Voorzitters : J, Bols, pastoor te Alsemberg
(Brussel), werkend lid der Koninklijke Vlaamsche
Academie.
A. De Cock, letterkundige, te Schaarbeek.
Secretarissen : Dr. J. Boonen.
Em. Van der Mijnsbrugge, dr. in geschiedenis
en staatsarchivaris.

III. Voor de afdeeling :
Nederlandsche Boekhandel, Bibliographic, To oneel,
Beeldende Kunst, Toonkunde.
A.
I. Geschikte en goedkoope prijsboeken voor VlaamschBelgie.
2. Middelen tot verspreiding van het Noord-Nederlandsche
boek in Vlaamsch-Belgie.
3. De Allgemeine Deutsche Sprackverein geeft sedert eenigen
tijd een reeks werkjes onder den titel Verdeutschungsbiicher uit, om het gebruik van bastaardwoorden te bestrijden. Zij zijn naar vakken verdeeld. Zoo verschenen
o. a. reeds Die Amtsprache, Der Handel, Die Heilkunde.
Die Schule enz. Zou de uitgave van soortgelijke boekjes,
voor de zuivering der Nederlandsche taal niet gewenscht zijn ?
4. Vermindering of afschaffing van Belgische invoerrechten
op prentenboeken.
5. Over de mogelijkheid van het stichten van een pensioenfonds voor de Nederlandsche tooneelisten.
6. Welke middelen kunnen aangewend worden om den
smaak- en den kunstzin van het publiek door het tooneel
te louteren.
7. Middelen tot bevordering van het Nederlandsch lyrisch
tooneel in Noord en Zuid.
8. Hoe te geraken tot de stichting en het onderhoud in
Zuid-Nederland, niet van enkele leergangen voor tooneelspeelkunst, maar eener volledige tooneelschool ? En zou
die tooneelschool geen rijke vruchten kunnen opleveren
en voor Noord en voor Zuid, indien men daaraan het
stelsel verbond, om de leerlingen der eene school, die
een zekeren graad van ontwikkeling hebben bereikt,
gedurende eenigen tijd de andere inrichtingen te doen
bezoeken ?
9. Over een Belgisch-Nederlandsch zangverbond onder de
koormaatschappijen van Noord en Zuid en het beurtelings
in Noord-en Zuid-Nederland inrichten van jaarlijksche
Nederlandsche muziekfeesten.
so. Over het inrichten van tentoonstellingen van levende
Nederlandsche en Vlaamsche kunstenaars in Noord- en
Zuid-Nederland.
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II. Over de middelen aan te wenden tot het handhaven
en ontwikkelen der Vlaamsche beeldende kunst.
12. Over de middelen in de Nederlanden aan te wenden
om de nationale kunstnijverheid te ontwikkelen en te
bevorderen.
13. Over de toetreding van Noord-Nederland tot de BernerConventie.
14. De noodzakelijkheid om de Belgisch-Nederlandsche
overeenkOmst van i858 aan te vullen in den zin van
ruimere inachtneming van Belgische auteursrechten.
Namens de Commissie tot voorbereiding :
M. Van Lee, afdeelingshoofd
aan het Ministerie van Binneniandsche Zaken en
Openbaar Onderwijs.
Paul Gilson, toonkundige.
De Ondervoorzitters: Edm. Hendrickx, bestuurder
van den Koninklijken Vlaamschen Schouwburg.
Alfons van Houcke, bouwkundig-ingenieur, eerstaanwezend bouwmeester aan het Ministerie van
Spoorwegen, Posterijen en Telegrafen.
De Secretarissen : H. Coopman Thzn., ambtenaar
aan het Ministerie van Justitie.
Hector Halsband, tooneelkundige.
Leo J. Krijn, boekhandelaar en uitgever.
Jan Meuwissen, boekhandelaar.
Edm. Roeland, tooneelschrijver.

De Voorzitters :

Voor de onderafdeeling :
Belangen der Vlaamsche TooneelMaa tschappiien.
Schoolpliclit in verband met het vaderlandsch tooneel.
2. Eenheid en zuiverheid van uitspraak.
3. Het zelfbestaan en de toekomst der Tooneelmaatschappijen. Repertorium. Keus en opvoering der stukken,
4. Tooneelprijskampen.
S. Premienstelsel.
6. Schrijversrechten.
Namens de Commissie tot voorbereiding :

De Voorzitters: J. Wouters, voorzitter van den
Bpnd der Tooneelmaatschappiien van Brussel en
voorateden.
P. de Freyn, voorzitter van de Koninklijke
Tooneelmaatschappij de Noordstar.
De Secretarissen : H. Colassin, voorzitter van de
Koninklijke Tooneelmaatschappij de Morgenstar.
C. Vandenberghe, leeraar.

9. Vaster en beter inrichting van (Universiteitsuitbreiding)
tusschen Noord- en Zuid-Nederland.
1o. Hoe kan het stichten en instandhouden van school-,
yolks- en rondreizende boekerijen bevorderd worden?
II. Over het nut van een keurcatalogus diet boekerijen,
bevattende de titels der boeken die daarin niet mogen
ontbreken.
12. Over onderwijs eener tweede taal op de lagere school.
13. Over opwekking van stambewustzijn door middel van
het lager 'nderwijs.
14. Vervlaamsching van het Staats- 'en vrij middelbaar
onderwijs in Vlaamsch Belgie.
I s. Vervlaamsching van het hooger onderwijs in VlaamschBelgie.
16. De Nederlandsche taal bij het turnen.
17. Wat er gedaan kan worden voor eenheid en zuiverheid
van uitspraak in Noord- en Zuid-Nederland.
18. Hoe komen wij er toe een Vlaamsch hooger landbouwonderwijs in te richten ?
19. Waarom zouden de Vlamingen geen aanvang maken
met een Nederlandsch hooger onderwijs door het oprichten van eene school voor Hoogere Studien, zooals
de , Ecole des Hautes Etudes) te Brussel ?
20. Elk yolk streeft er naar zijn hooger technisch onderwijs uit te breiden en te volmaken, zooals onlangs nog
Nederland. In hoever en waarom is zulk een degelijk
on derricht met het Nederlandsch als voertaal in VlaamschBelgie onontbeerlijk, met het oog op :
a. de vorming van bekwame leeraars voor het lager en
middelbaar technisch onderwijs,
b. de vorming van geleerde (skilled) arbeiders.
c. de beschaving van het gansche yolk (de sociale
ingenieurs).
21. Toepassing .der wet van 1895 op het lager onderwijs
inzake (Voertaar,.
22. Staat, esthetisch, ohs onderwijs, vooral in de oude
letterkunde, niet te veel in het teeken der Erasmiaansche litteratuurbeschouwing en in hoeverre is breken
met deze overlevering noodzakelijk.
Namens de commissie tot voorbereiding :

De Voorzitters : E. Allegaert, Opziener van 's Rijks
Normaalscholen, te ,Brussel ;
J. M. Brans, Leeraar bij het Middelbaar Onderwijs te Brussel.
De Secretarissen : Bellen, Leeraar aan het St.-Aloysiusgesticht ;
Juffr. Defroy, Onderwijzeres ;
Delpire, Leeraar bij het Middelbaar Onderwijs';
Verheggen, Leeraar.
V. Voor de afdeeling :
Nederlandsche Stambelangen.

IV. Voor de afdeeling :

A. Toenadering tusschen Noord en Zuid.

Onderwijs en Opvoeding.

I. Is een economisch verbond tusschen Nederland en
13elgie wenschelijk en mogelijk ?
2. Verlaging der spoorwegtarieven voor de betrekkingen
tusschen Nederland en Belgie.
3. Gelijke tarieven - voor Post, Telegraaf en- Telephoon
tusschen Nederland en Belgie.
4. Verlaging van het .posttarief: a) tusschen Nederlandsche
bezittingen eenerzijds en Nederland en Belgie, anderzijds; b) tusschen Congo en Belgie en Nederland.
5. Inrichting van goedkoope pleiziertreinen enz. tusschen
Noord en Zuid.
6. Wederzijdsche uitvoerbaarheid van vonnissen.
7. Het Nederlandsch in het Belgisch Zeewezen Treffen
van maatregelen om Nederlandsche stuurlieden in de
Belgische koopvaardij toe te 'laten, en omgekeerd.
8. Samenwerking op ficancieel- erg- nijverheidsgebied van.
Nedetlandsch en Belgisch kapitaal vooral in de Nederlandsche kolonien en verder in de Buiten-Europeesche
gewesten.

Kinderlitteratuur voor jongens en meisjes.
2. Is het waar, dat de meeste Noordnederlandsche leerboeken niet geschikt zijn voor het middelbaar onderwijs in Belgie?
3. Over doeltreffender inrichting van de bibliotheken der
middelbare scholen in Vlaamsch-Belgie met het oog
op Nederlandsche taal- en letterkunde.
4. Inrichting in de hoogste klassen der Athenea van een
leergang in de Geschiedenis der Vlaamsche en Hollandsche kunst.
5. Middelbaar onderwijs: Studie der Germaansche Godenen Heldenleer.
6. Inrichting van vacantieleergangen in Nederland voor
Vlaamsche kweekelingen, regenten en regentessen van
't Middelbaar onderwijs.
7. Vacantie- en schoolreizen in Noord en Zuid wederzijds.
8. Uitwisseling van kinderen tusschen Noord en Zuid
gedurende de vacantiemaanden.
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9. Belgische en Nederlandsche handelsbetrekkingen met
Zui d-Afri k a.
Jo. Over landbouw in Noord en Zuid en mogelijke samenwerking op vreemde markten.
II. Wederkeerigheid ten opzichte van uitheemsche mededingers bij aanbestedingen door openbare diensten uitgeschreven.

B.
12.

13.

Groepeering, samenwerking en onderlinge bescherming
van Nederlanders en Vlamingen in de overzeesche
landen.
Consulwezen : a) verplichte kennis van het Nederlansch
en Fransch voor de Belgische consuls, zoowel onbezoldigde als bezoldigde ; b) bij gebrek aan Belgen die
kunnen in aanmerking komen als consul, de voorkeur
aan Nederlanders geven, en wederkeerig c) bij ont-

21.
22.
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waar talrijke Nederlandsch-sprekenden gevestigd zijn.
Ondersteuning van de Nederlandsche scholen en boekerijen in Zuid-Afrika.
Vlamingen en Hollanders in de Waalsche provincien
van Belgie en in Fransch-Vlaanderen.

C.
23.

24.

Het gebruik van het Nederlandsch in den Belgischen
handel en in de handelsbetrekkingen tusschen Noord
en Zuid.
Ilet belang van een Nederlandsch hooger technisch
onderwijs in Vlaamsch-Belgie met oog op :
Ie. de vorming van ambtenaars (uitvoering der Vlaamsche wetten in de openbare diensten);
2e. de aanstaande ontginning der kolenmijnen in de
Belgische Kempen en de vestiging der groot-industrie
aldaar.

De Overstrooming te Oud-Vosmeer.
stentenis van Belgische consuls, behartigt de Nederlandsche consul de Belgische belangen en omgekeerd.
14. Gebruik van de Nederlandsch taal voor verdragen,
overeenkomsten en alle diplomatieke betrekkingen
tusschen Nederland en Belgie.
15 Gebruik, door Nederland, van de Nederlandsche taal
voor het sluiten van verdragen met landen waar de
Fransche taal niet uitsluitend als diplomatieke taal
geldt.
16. Ondersteuning van de Nederlandsche pers in andere
werelddeelen.
17. Over de beste middelen om het Nederlandsch geestesleven te doen waardeeren en de kennis van het Nederlandsch te verspreiden in landen zonder Nederlandsch
taalgebied.
18. Oprichting van een Belgisch-Nederlandsch bureel ter
inzameling en verstrekking van inlichtingen over
Belgisch Nederlandsche toestanden in het buitenland.
19. Over de beste middelen om het gebruik der Nederlandsche taal te bevorderen : a) in Insulinde; b) in
Congo-Vrijstaat.
20. Ondersteuining van Nederlandsche scholen, boekerijen
en vereenigingen in steden buiten Belgie en Nederland,

25.
26.

27.

Over het belang van een hooger onderricht in het
Nederlandsch voor den Vlaamschen landbouw.
Bevolkingscijfer en stambelangen :
le het geboortecijfer in de Vlaamsche en in de Waalsche gemeenten ;
2e. de uittocht der plattelandsbevolking, de stedengroei
en de verfransching.
De toestand der Vlaamsche werklieden,,, die tijdelijk
naar Frankrijk trekken (de zoogenaamde Franschmans).

Namens de Commissie tot voorbereiding :
Dr. Borginon, geneesheer y gemeenteraadslid, te Schaarbeek-Brussel.
G. J. Hooijer, handelaar, Brussel
De Onder- Voorzitters : De Raet, ingenieur, bureelhoofd aan het Ministerie van Nijverheid en Arbeid.
C. Henny, handelaar, te Sint-Gillis-op-Brussel.
De Secretarissen : Fassotte, te Boschvoorde.
J. Hoste, Jr., student in de rechten.
J. Sleypen, ambtenaar.
Troosters, ambtenaar.

De Voorzitters :

NEERLANDIA.
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Voor de slachtoffers van den watersnood.

Aan de Leden in het Buitenland.
In het begin der Lentemaand is Nederland op wreede
wijze herinnerd, dat het ontwoekerd is aan de zee.
Een geweldige springvloed heeft ons land
langs de geheele kustlijn geteisterd, van Groningen's
wadden tot Zeeuwsch-Vlaanderen.
Vooral de provincie die haar naam aan de altijd
dreigende zee ontleent en, even zinrijk als welsprekend, een leeuw in haar wapen voert tot de
borst in de golven staande, zij is het diepst getroffen, haar inwoners zijn het zwaarst beproefd.
De Ooster-Schelde in wier wateren eenmaal het
dorp Reimerswaal verdween, werd in den avond

te redden, bedacht als men voor alles moest
zijn op eigen lijfsbehoud. Half Zeeland was een
woestenij van ondergeloopen en doorweekte landerijen,
ingestorte huizen en schuren, weggezakte dijken en
ronddrijvende overblijfselen van al wat de nijvere
bevolking tot huisraad, dekking, voedsel en arbeidsmateriaal gediend had.
Een paar afbeeldingen 1) mogen deze beknopte
schets aanvullen.
Waarom de ramp ook bier wordt vermeld ?
Het A. N. V. treedt overal op, waar de Ned.
stam kwijnt of wordt bedreigd.
Daar het zich naast de zedelijke ook de stoffelijke belangen van ons yolk aantrekt, mag en moet
het zich tot plicht rekenen de helpende hand uit

Tooneel van Verwoesting. Op den voorgrond een paardenrif.
van dien rampzaligen z 2e n Maart door den hevigen
Noord-Westerstorm zoo opgezweept dat de dijken,
de trouwe beschermers van ons polderland, op vele
plaatsen bezweken en de bevolking zich nauwlijks
door de vlucht kon redden. Zelfs de Noorderspoorlijn op den Scheldedam, die de provincie met
Noord-Brabant verbindt, werd over een groote lengte
weggeslagen, Oud-Vosmeer op bet eiland Tolen
bijna geheel overstroomd, in den Engelschen polder
op Zuid-Beveland, waar de bekende model-boerderij
van Harrison stond, geen steen op den anderen
gelaten. Het vasteland van Zeeland had het eveneens zwaar te verantwoorden. De schade aan verloren
have en goed is ontzettend groot. De velden met
winterkoren, de reeds bewerkte akkers, ze zijn voor
langen tijd door het zoute water tot onvruchtbaarheid gedoemd ; verscheidene oesterbanken zijn vernield en de veestapel leed groote verliezen door de
onmogelijkheid waarin men verkeerde om de beesten

te steken, nu een deel onzer stamgenooten in de
worsteling met den ouden vijand wel weer is
bovengekomen, maar deerlijk gehavend.
Nederland zelf heeft, voorgegaan door zijn
Koningin, reeds veel gedaan om den eersten nood
te lenigen.
Wat Neerlandia vraagt is een gave van onze
stambroeders die buiten onze grenzen wonend, tot
in verre wereldstreken de liefde voor hun land en
yolk hebben meegedragen en voor de Zeeuwen,
wier stoer ras zoo nauw verbonden is aan ons zelfstandig volksbestaan, zeker wel iets zullen willen offeren.

Neerlandia neemt gaarne gaven in ontvangst.

Deze werden door de Redactie van De Kampioen welwillend in bruikleen afgestaan.

NEERLANDIA.

Verslag van de Boeken-commissie over 1905.
Adres van den I en Secretaris :
206 Mathenesserlaan,
Rotterdam.

Adres voor toezending van
boeken : Boekenhuis, 63 van
der Duynstraat, Rotterdam.

Evenals het vorige jaar wenschen wij ook thans
ons jaarverslag te openen met een woord van dank
aan alien, die ons door hun giften in geld of
boeken geholpen hebben bij ons streven om Nederlanders in den vreemde en onze Stam- en Taalverwanten in Zuid-Afrika in staat te stellen, Nederlandsche boeken, tijdschriften en couranten te lezen.
ALGEMEENE OPMERKINGEN.

In den loop des jaars is er in de samenstelling
onzer Commissie eenige wijziging gekomen. De
heeren Th. Nolen, voorzitter en C. van Son, lid
der Commissie, traden wegens drukke werkzaamheden uit ons midden. Vooral den afgetreden voorzitter, die mede de Commissie in 't leven hielp
roepen, past hier een woord van hulde en dank
voor al wat hij voor ons werk gedaan heeft !
Het Hoofdbestuur verleende den heeren Nolen
en van Son onder dankbetuiging het gevraagd ontslag en benoemde op onze voordracht tot nieuwe
leden: Kolonel J. B. Verhey, voorzitter der Afdeeling
Rotterdam en Mej. A. van .Zelm van Eldik. Beiden
namen de benoeming aan. De beer Verhey werd
vervolgens tot voorzitter gekozen.
Sedert September 1905 geeft de Boeken-Commissie zooveel mogelijk elke maand in Neerlandia
enkele mededeelingen over haren arbeid. Wij koesteren de hoop, dat dit middel almede de belangstelling in ons werk moge be vorderen. Onze afdeedeelingen toonen nog maar te min onze B.-C.
te kennen en te willen steunen. Het persoonlijk
bezoek van afgevaardigden der afdeelingen aan ons
Boekenhuis kan in dezen veel nut stichten. Slechts
enkele malen genoten wij de eer van een dergelijk
bezoek.
Mochten wij in een vorig verslag wijzen op een
sterke vermeerdering der gewisselde stukken met
binnen- en buitenland, ditmaal moeten wij gewagen
van een z66 groote toename, dat ons archief nu
reeds tusschen de twee en Brie duizend ingekomen
stukken telt. De aanstelling van een adjunctsecretaresse was dan ook een dringende eisch.
Hierdoor is het getal personen, die in hun vrijen
tijd geregeld op het bureau van den 'sten secretaris werkzaam zijn, gestegen tot vier.
Het getal aanvragen om boeken neemt nog
altijd en uit alle deelen der wereld toe, en is
grootendeels oorzaak der zeer drukke werkzaamheden van onze B.-C. en van het secretariaat in
't bijzonder. Daarbij komt, dat onze Commissie
allengs overal, zoowel in ons land als daarbuiten,
bekend geworden is en voortdurend op allerlei
wijzen met vragen, aanbiedingen, verzoeken om
inlichtingen enz. overstelpt wordt. Door haar kaartenstel nog belangrijk uit te breiden houdt de Commissie intusschen nauwkeurigheid en eenheid in
haar ingewikkelde administratie.
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WERKKRING.

Ten opzichte van den werkkring der B.-C. valt
op te merken, dat deze in 't afgeloopen jaar aanmerkelijk is uitgebreid. met name over Zeemans-

huizen en Nederlandsche Kolonies in den vreemde.
In het vorige jaarverslag werd er reeds op gewezen, dat er couranten en tijdschriften werden verzonden naar een Zeemanshuis te Antwerpen.
In den loop van 1905 is echter het aantal
Tehuizen voor Zeelieden, die door ons van lectuur
worden voorzien, zeer toegenomen. Door groote
aanplakbiljetten, welke aan onze Consuls in vreemde
havenplaatsen en aan waterschouten, zeemanshuizen en tal van stoomvaart-maatschappijen hier
te lande gezonden zijn, met het verzoek deze op
een in 't oog vallende plaats in hun kantoren op
te hangen, wordt nu aan de zeelieden bekend gemaakt, waar ze Nederlandsche boeken, couranten,
enz. ter lezing kunnen vinden. Eerst echter was
aan de Consuls verzocht, ons te willen inlichten,
welke inrichtingen naar hun meening in aanmerking kwamen om lectuur van ons te ontvangen.
Door allen is aan dit verzoek voldaan en zoodoende
worden nu naar een twintigtal havenplaatsen, waar
geregeld Nederlandsche zeelieden vertoeven, wekelijks
couranten en — voor zoover de voorraad strekt
ook een paar tijdschriften verzonden. Bovendien
hebben alle Tehuizen nog een kist boeken (romans,
novellen, reisverhalen enz.) gekregen. Dat de kosten,
aan de geregelde courantenverzendingen verbonden,
een aanmerkelijk bedrag vormen, behoeft wel niet
te worden opgemerkt. Steun van alle belangstellenden, om ook dit deel van ons werk nog meer te
kunnen uitbreiden, is daarom zeer gewenscht.
De volgende Tehuizen worden door ons geregeld
van Nederlandsche couranten voorzien :
Sailor's Rest te Antwerpen en te Genua Oft
laatste eerst sedert den aanvang van 1906).
Sailor ' s Home te Hongkong, Hull, Liverpool en
Singapore.
Seemannshaus te Hamburg en Riga.
Seemannsheim te Stettin, Dantzig, Konigsberg,
Emden, Geestemiinde, Reval en Buenos Aires.
Seemannsmission te Kaapstad.
Fischer- and Schifferstube te Altona.
Kaiserin Maria's Seemanns-Institut te St. Petersburg.
Seamen's Institute te Smyrna,
alsmede de volgende kolonies van Nederlanders in
den vreemde:
de Vereeniging »Eensgezindheid« en de »Netherlands Club« te Londen ;"
de Hollandsche Club te Johannesburg.
Ook ontvangen deze alle een kist boeken, behalve (op verzoek) St. Petersburg. Daarenhoven
werden nog boeken gezonden aan den Consul te
Marseille (voor een Engelsch en een Scandinavisch
Tehuis) ; Sailor's Home te Kaapstad ; Seamen's
Hospitaal te Greenwich ; Christ. Nederl. Zeemansbond te Londen ; en een enkel maandschrift geregeld naar een Nederlandsche kolonie te Somerset
Oost (K. K.)
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In de eerste maanden van 1906 is het aantal
havenplaatsen, waarheen waarschijnlijk couranten
en boeken gezonden worden, weer belangrijk toegenornen, daar een aanvullingslijst van Z.Ex. den
Minister van Buitenlandsche Zaken ontvangen werd,
die ons aanleiding gaf de betrokken consulaire
ambtenaren in 6 haven van Noord-Amerika en
Australia om de gebruikelijke inlichtingen te verzoeken. Antwoord daarop was bij 't verzenden van
dit verslag nog niet ontvangen 1 ). Ook 't getal kolonies van Nederlanders in den vreemde, die wij
zullen helpen met wekelijksche lectuur, staat weer
uitgebreid te worden.
Om aan onze bemoeiIngen aangaande de Zeemanshuizen nog grootere bekendheid te geven zijn
ook aan Zijn Exc. den Minister van Marine, aan
de drie Directeuren en Commandanten der Marine
hier te lande, en aan den Commandant der Zeemacht, Chef van het Departement van Marine in
Ned. India mededeelingen gedaan en plakkaten gezonden, hierop betrekking hebbende. Aan deze
autoriteiten en aan de Directies der particuliere
stoomvaartmaatschappijen is voorts het verzoek gericht hun gezaghebbers door middel van kleinere,
haar toegezonden plakkaten in kennis te stellen
van de aanwezigheid van Nederlandsche lectuur
in de buitenlandsche havenplaatsen, opdat zulks aan
de schepelingen kan worden medegedeeld.
Het is ons een oprechte voldoening te mogen
verklaren, dat wij zoowel blijkens ontvangen brieven
van Consuls en Directies van Zeemanshuizen, als
blijkens vele (in Maart 1906) ontvangen jaarverslagen — in afschrift — der Consuls aan den
Minister van Buitenlandsche Zaken een bijzonder
goed werk verrichten met dezen steun aan den
Nederlandsche Zeeman of kolonist in den vreemde.
Reeds getuigden wij hiervan in verschillende onzer
Mededeelingen in Neerlandia, en behoeven wij dat
dus hier niet uitvoerig te herhalen. Genoeg zij het,
er aan te herinneren, hoe enkele Consuls ons
berichtten, dat de Zeemanshuizen zulke belangstelling ook van andere nationaliteiten wenschten
te ondervinden. Ook worden ons jaarverslagen der
Tehuizen toegezonden. Het bezoek van Nederlanders
aan de Tehuizen en de belangstelling in werk en
streven van het A. N. V. werd derhalve op deze
wijze niet weinig verlevendigd — een voldoening, die
ruimschoots opweegt tegen den inspannenden arbeid,
die van ons bij de vervulling van dit deel onzer
taak gevorderd wordt !
Voorts is ten opzichte van den werkkring onzer
B. C. op te merken, dat het in het vorige jaarverslag medegedeelde plan tot het stichten van

Rondgaande Boekerijen in den voormakren Vrijstaat
tot uitvoering gekomen is.
Twaalf districten hebben — na overleg met
'MEd. oud-President Steyn ; elk een kist met
boeken gekregen, die met zorg zijn uitgezocht,
daar natuurlijk in geen der kisten hetzelfde boek

1 ) Bij 't afdrukken was antwoord ontvangen uit New
Orleans (N. Amerika), zoodat wekelijks couranten gezonden
zullen worden naar Seamen's Bethel aldaar.

mocht voorkomen. De boeken worden n.l. eenmaal
per jaar in de verschillende districten onderling
geruild.
Verder hebben ook een aantal takken der Afrik.
Christ. Vrouwen- Vereeniging in de Kaap-Kolonie
zich tot ons gewend met het verzoek om lectuur,
(evenals dat nog voortdurend door tal van Debatsvereenigingen, bibliotheken, onderwijzers en particulieren in Zuid-Afrika gedaan worth). Aan het verzoek zou gevolg gegeven worden. 1 ) Nog altijd blijft,
— hoe kan ' t anders? — Zuid-Afrika de meeste
aanvragen om boeken zenden.
Een nieuw arbeidsveld opende zich voor ons in

Oost-India.
Op verzoek van 't Groepsbestuur besloten wij
een proefkist gereed te maken ten behoeve der
„door de afdeeling Batavia opgerichte leesgezelschappen voor minvermogende Europeanen." De
bedoeling was „eenvoudige, aangename lectuur"
te ontvangen. Het plan is op die wijze later meer
kisten gereed te maken voor alle plaatsen, waar
zulks gewenscht vvordt. 2)
Voor West-India zullen in 1906 aanvullingskisten
gereed gemaakt worden, ten behoeve der bibliotheken
op Aruba, Bonaire en St. Eustatius. In ' t afgeloopen
jaar werd op verzoek van Groep Suriname een kist
boeken naar Paramaribo gezonden om te dienen
als prijzen op de scholen.
WERKZAAMHEDEN.

De werkzaamheden in bet Boekenhuis zijn in
hoofdzaak dezelfde gebleven. De dames en heeren,
die ons helpen, vervullen met de grootste toewijding
hun taak. Onze hartelijke dank zij hun daarvoor
hier gebracht.
Het inzamelen van boeken gaat niet meer zoo
vlot als vroeger. Wel ontvangen we nog belangrijke
schenkingen, maar de groote stroom heeft opgehouden
te vloeien. Bestuurders van leesgezelschappen zouden
we de vraag willen stellen : Bestaat er geen mogelijkheid ons de gelezen boeken en tijdschriften te
schenken? En zouden anders de leden van het
A. N. V., die lid zijn van zulk een gezelschap,
die lectuur niet te onzen behoeve willen aankoopen?
Enkelen doen dat reeds.
De aankoop van boeken heeft dit jaar nog meer
bedragen dan het vorige. Zoo hebben we een paar
malen een groote partij oude romans gekocht. Doch
ook nieuwe boeken hebben we gekocht, zoodat
we nu ook een afdeeling „uitgezochte lectuur'' hebben
nit de afdeelingen I, III, IV en VI (iongens- en
meisjesboeken ; romans, novellen, enz.; boeken voor
ontwikkelden ; stichtelijke boeken).
Ook voor rubriek XI (Zuid-Afrikaansche lectuur)
moet bijna alles gekocht worden.
Een belangrijke aanwinst is ook afdeeling IX
(zang en muziek) geworden. Door inteekening op
nieuwe en aankoop van reeds verschenen bundels

1)
2)

In Maart 1906 is zulks geschied.
In Januari 1906 werd de eerste kist verzonden. Later

kwam reeds een tweede aanvraag in.

NEERLANDIA.

Nederlandsche zangstukken is onze voorraad flink
vermeerderd, waardoor wij ook aan de steeds toenemende aanvragen om muziek kunnen voldoen.
Het sorteeren der boeken, het in- en afschrijven,
het inpakken en de verzending gaan geregeld door
op dezelfde wijze als in het vorige jaarverslag
beschreven.
VERZONDEN KISTEN.

Telt men bij de door ons in 1 9 05 verzonden
kisten nog enkele, die eerst in dat jaar, hoewel
vroeger verzonden, een eigenaar kregen — omdat
de oorspronkelijke aanvrager overleden was, of om
andere redenen voorbijgegaan moest worden —
dan verkrijgt men een getal van niet minder dan
141 kisten. De cijfers voor 1903 en 1904 zijn —
indien evenzoo beschouwd — onderscheidenlijk 97
en 77. Te zamen zijn dus tot Januari 1 9 06 reeds
3 15 kisten verzonden, inhoudende omstreeks 65.000
boeken.
Hier volgt een opgave der kisten voor 1905 :

In Yanuari aan 12 Debatsvereenigingen in de
Kaap-Kolonie, gevestigd te :
Klipfontein,
Philipstown,
Marshall's Kraal,
Vischgat,
Bedford,
Colesberg,

Venterstad,
Pearston,
Maraisburg,
Cradock,
Albany,
Kaimansgat.

De kisten werden verzonden door bemiddeling
van onzen correspondent, den beer W. Hovy te
Steynsburg.

In Februari aan 10 Debatsvereenigingen in de
Kaap-Kolonie, n.l. te :
Lady Grey,
Burgersdorp,
Molteno,
Somerset Oost,
Aberdeen,

Kleinplaats,
Rietrivier,
Graaff Reinet,
Maraisburg,
Stuurmanskuilen,

en aan de Hollandsche kolonie te Somerset Oost.
(alle door bemiddeling van W. Hovy, Steynsburg).

In Maart

aan :

Ds. Dr. Haarhoff, Maitland, K. K.
Alb. H. Kooyker, Vogelfontein, Tr.
Ds. H. van Broekhuizen, Kuilsrivier, K. K.
Ds. P. S. van Heerden, Ladybrand, 0. R. K.
Herm. J. Hollenbach, Ermelo, Tr.
J. Fourie, Bloemfontein, 0. R. K.
Ph. A. van Achterbergh, Lijdenburg, Tr.
Dames Greyling, Ermelo, Tr.
H. Visscher, Pretoria, Tr. (4 stuks).
Ds. P. du Toit, Edenburg, 0. R. K. (2 stuks).
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In April

aan :

W. P. J. Poen, Vrijheid, Natal.
G. W. Teves, Holfontein, Tr.
W. Pachoniek, Rustplaats, Tr.
Chr. L. du Plessis, Welverdiend, Tr.
J. Koltzow, Zandrivier, Tr.
Joh. Meyaard, Vrijheid, Natal.
G. Stevens, Lijdenburg, Tr.
K. J. Fischer, Bethal, Tr.
Chr. J. W. Hauptfleisch, Campbell, K. K.
G. v. Moerkerken, Witkop, Tr.
R. Hoekstra, Potchefstroom, Tr.
M. J. Luus, Middelburg, Tr.
L. A. Schoonees, Worcester, K. K. (2 stuks).
H. Vrugt, Eikenhof, Tr.

In Mei

aan :

M. van Enter, Carolina, Tr.
Publ. Leeskamer, Caledon, K. K.
Melaatschen-Kolonie, Robbeneiland, K. K.
D. J. Dubber, Bonnefooi, Tr.
Mej. S. Kuipers, Bloemfontein, 0. R. K.
Fl. P. Coetzee, Mill Vale, Tr.
J. F. Lohmann, Lichtenburg, Tr.
T. Kleynenberg, Pietersburg, Tr.
H. van Putten, Krugersdorp, Tr.
A. Stafleu, Rhenosterfontein, Tr. (2 stuks).
C. B. Otto Jr., Kafferskraal, Tr.
P. A. Venter, Rustenburg, Tr.
P. B. de Bruyn, Christiana, Tr.
Pretoria Oost-Eindschool-Ver., Pretoria, Tr.

In Muni aan :
Ds. Paul Roux, Senekal, 0. R. K.
Ds. C. Fraser, Philippolis, 0. R. K.
Bestuur v. d. Bibliotheek, Lindley, 0. R. K.
Ds. W. J. Knobel, Hartebeestfontein, Tr.
J. E. Risseeuw, Parijs, 0. R. K.
C. A. v. Niekerk, Paardekraal, 0. R. K.
Jac. de Villiers Joubert, Chr. Jongel. Vereen.,
Christiana, Tr.
Gideon Smith, Nijlstroom, Tr.
B. W Niehaus, Elsburg, Tr.
Mevr. C. J. von Kloeg, Pelgrimsrust, Tr.
M. Roest van de Zande, Belfast, Tr.

In uli

aan :

A.. A. van Wijk, Roodepoort, Tr.
J. S. M. Rabie, P. Maritzburg, Natal.
J. de Kiewit, Germiston, Tr.
F. Albers Jr., Nooitgedacht, Tr.
J. van Rhijn, Witpoort, Tr.
Ds. J. P. v. d. Spuy, Reitz, 0 R. K.
Ds. J. P. Liebenberg, Chr. Jongel. Ver., Bethal, 'Fr.
H. P. Retief, Somerset Oost, K. K.
J. A. v. Nicker, Chr. S. V. Villiers, 0. R. K.

In October
Tusschen 't aanvragen van een kist boeken en 't verzenden ervan ligt in 't algemeen een tijdruimte van vele
maanden, omdat wij wekelijks met aanvragen letterlijk overstroomd worden. 't Gevolg daarvan is noodwendig, dat
aanvragers soms verhuisd zijn, overleden, of om andere
redenen de kist niet meer aan 't eerste adres kunnen ontvangen. Maatregelen worden genomen om ook in deze
onregelmatigheid afdoende te voorzien.

aan Zeemanshuizen te :

Kaapstad,
Hongkong,
Singapore,
Hamburg,
Stettin,
Dantzig,

Reval,
Riga,
Smyrna,
Marseille,
Greenwich,
Londen,
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Konigsberg,
Emden,
Altona,
Geestemiinde,

Hull,
Liverpool,
Buenos Aires,

en aan : de Vereeniging „Eensgezindheid " , te
Londen, de Hollandsche Club te Johannesburg,
Tr., en aan de Zuid-Afrikaansche Studenten-vereeniging, Edenburg, Schotland.

In November

aan :

Mevr. I. Haarhoff, Pretoria, Tr.
W. R. v. d. Wal, Rustplaats, Tr.
H. Brummelkamp, Boschfontein, Tr.
Benevens i 2 kisten voor Rondgaande Boekerijen
in den voormaligen Vrijstaat, beheerd door :
Ds. A. A. S. Albertijn, Rouxville,
Ds. P. S. van Heerden, Ladybrand.
Ds. C. J. Snijman, Thaba Nchu.
Ds. C. D. Barn, Fauresmith.
Ds. J. D. Kestell, Ficksburg.
Ds. Becker, Bethulie.
Ds. J. A. Pienaar, Bultfontein.
Ds. C. Fraser, Philippolis,
W. F. K. Wethmar, Harrismith.
Ds. Thom, Frankfort.
Ds. Perold, Jacobsdal.
Ds. J. A. du Plessis, Reddersburg.

In December

BETREKKINGEN MET BEVRIENDE VEREENIGINGEN.
Onze betrekkingen met deze bleven van den
meest vriendschappelijken aard. Met nog twee
vereenigingen knoopten we nieuwe banden aan :
bet Herman Coster-fonds en de Nederlandsche
Maatschappij tot handhaving van stamverwante
belangen in Zuid-Afrika.
Aan het eind van ons verslag gekomen spreken
wij de hoop uit, U opnienw te hebben mogen
overtuigen van het groote gewicht, dat aan een
krachtig voortbestaan van onze Boeken-Commissie
verbonden is. De hoogste belangen van Nederlanders
en Nederlandsche Stam- en Taalverwanten worden
aldus door 't Algemeen Nederlandsch Verbond
behartigd, en 't is onze innige wensch hieraan
onverdroten te mogen voortarbeiden I

De Boeken-Commissie ..
J. B. VERHEY, Voorzitter.
DR. W. VAN EVERDINGEN, _re Secretaris.
J. J. GRISS, 2e Secretaris.
Dr. H. C. H. MOQUETTE, Penning711.
A. VAN ZELM VAN ELDIK.

NOORD-NEDERLAND.

aan :

Groep Suriname, Paramaribo.
C. G. Joubert Jr. Klipdrift K. K.
J. G. Marais, Zuurfontein, K. K.
Ds. F. Hamersma, Postma ' s burg, K. K.
E. Scholtz, Spijtfontein, K. K.
C. H. 0. Marais, Graaff Reinet, K. K.
A. C. J. Calitz Sr. Kruisrivier, K. K.
Weich en van Heerden, Nw. Betherda K. K.
Joh. C. Pretorius, Senekal, K. K.
J C. Coetzee Sr, Pearston, K. K.
Joh. Grobler Sr., Burgersdorp, K. K.
J. W. de Villiers, Jansenville, K. K.
G. J. Fourie, Molteno, K. K.
(Deze 1 2 kisten voor de Kaap-Kolonie weder
door bemiddeling van den • heer W. Hovy te
Steynsburg).
Ook dit jaar vond de verzending' der kisten tot
onze tevredenheid plaats; uit de daarop ontvangen
antwoorden bleek ons veelal ondubbelzinnig, hoe
bijzonder onze boeken alom op prijs gesteld worden.
BETREKKINGEN MET DEN BOEKHANDEL.
Uit het onder „aankoop van boeken " opgemerkte
is reeds of te leiden, dat onze betrekkingen met
boekhandelaars zich steeds uitbreiden. Ook van
hen ondervofiden wij niets dan welwillendheid.
De opmerking uit ons vorig verslag, dat het ons
genoegen deed te kunnen zeggen, dat we meer en
meer de tusschenpersoon werden, tot wie bestellingen
worden gericht, zouden we hier kunnen herhalen.
Vaak werden ons uit Zuid-Afrika niet onaanzienlijke
sommen gelds gezonden, met 't verzoek, daarvan
al of niet bepaald, aangegeven werken te koopen
en re zenden.

Alg. Verg. van Groep Nederland op 24 Maart
te Dordrecht.
Meer dan vorige Alg. Vergaderingen heeft deze
zich mogen verheugen in groote belangstelling.
Vertegenwoordigd waren de Burger-afd. Amsterdam, de Stud.-afd. Amsterdam, Arnhem, Alkmaar,
Dordrecht, 's-Gravenhage, Haarlem, Hoorn, Burgerafd. Leiden, Stud.-afd. Leiden, Rotterdam, Schiedam, Burger-afd. Utrecht, Stud.-afd. Utrecht.
Van de bestuursleden waren aanwezig Dr. H.
J. Kiewiet de Jonge, Voorzitter, mej. E. Baelde,
prof. J. te Winkel, Dr. J. Schepers, Dr. P. V.
Somani, Th. Nolen, P. J. de Kanter en C. van Son.
Afwezig met kennisgeving : mej. Cath. van Rennes, prof. P. J. Blok en Jhr. 0. van Nispen tot
Sevenaer.
In zijn openingswoord wierp de Voorzitter een
terugblik op het afgeloopen jaar 1 ) en eindigde met
een krachtige aanbeveling der plannen voor de
stoomvaartlijn Java—Zuid.-Afr.----Nederland.
De rekening en verantwoording van den groepspenningmeester, den heer P. J. de Kanter, bedragende in ontvangst en uitgaaf f 7247,89 1 /, werd
goedgekeurd. Het batig saldo f 5739,03 wordt
volgens de Statuten gestort in de kas van 't Hoofdbestuur.
Ook de begrooting, omvattende een bedrag van
f 7562,07 '/ 2 met een geraamd batig saldo van
1) Zie het hieronder volgend jaarverslag, dat v66r de
verg. aan de Aid.-besturen was rondgezonden en niet werd
voorgelezen.
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f 4662,07 1/2 v. erwierf de goedkeuring der vergadering.
De Voorzitter bracht alsnu de Voorstellen der
Afd. in bespreking.
Dat van Utrecht : „Het bestuur neme maatregelen om te bewerken dat bij de onderwijzersexamens rneer gelet worde op een beschaafde uitspraak " , werd afgevoerd, omdat Men van oordeel
was dat een vergadering als deze niet kon uitmaken wat een beschaafde uitspraak was en de afwezigheid van een toelichting de bespreking van het
voorstel ook moeilijk maakte.
Voortaan zal bij de voorstellen een toelichting
worden gevraagd.
Over het voorstel der Stud.-atd. Leiden om in
het groepsreglement een bepaling op te nemen
waarin leden van eenige groep of afd. het recht
wordt toegekend op bijeenkomsten van alle groepen en afdeelingen te verschijnen (zonder stemrecht) ontspon zich een gedachtenwisseling tusschen
verschillende afgevaardigden. Men was het er over
eens dat huishoudelijke verg. dienden te worden
uitgesloten.
Aan het groepsbestuur werd opgedragen een
artikel in den geest van het voorstel aan het Groepsreglement toe te voegen.
Vermelding verdient nog dat het reglement der
Afd. 's-Gravenhage reeds een artikel als werd voorgesteld, bevat.
De vergadering liep warm bij de behandeling
van het voorstel Amsterdam, beoogende een verhoogde bijdrage voor de Afdeelingen,
Het werd verdedigd door de heeren S. van Lier
Ezn, secretaris, en Mr. H. Wertheim, penningmeester der Afd. Amsterdam. Zij protesteerden tegen
het rondschrijven van den groepspenningmeester,
waarin op de besprekingen werd vooruitgeloopen
en daardoor invloed werd uitgeoefend op de stemming der afgevaardigden. Zij betoogden dat de Afdn.
meer geld moeten hebben om den leden in den
vorm van kunstavonden e. d. iets aan te bieden
en meer tot elkaar te brengen. De verhoogde bloei
der Afd. zou de Groep ten goede komen door een
verhooging van het aantal leden. Niet aanneming
van het voorstel zou de Afd. Amsterdam noodlottig worden.
Het voor en tegen werd door verschillende afgevaardigden overwogen. De Leidsche Stud.-Afd.
wou ook graag meer hebben voor haar arbeid in
Vlaanderen en Z.-A. Haarlem was tegen versnippering der geldmiddelen aan de Afdn. en noemde
ze de kleine steentjes-wegen die naar den hoofdweg voeren, welke in de eerste plaats moet worden
onderhouden. Prof. Te Winkel daarentegen noemde
de Afdn. de grondslagen van het Verbond. Kol.
Verhey brak een lap s voor het Bestuur en den
bekwamen groepspenningmeester.
Eindelijk kreeg de beer De Kanter het woord
om allereerst het rondschrijven te verdedigen als
een maatregel om te verhinderen dat de afgevaardigden met een bepaald mandaat ter vergadering
zouden komen,
Verder herinnerde hij aan de uitvoerige bespre-
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kingen twee jaar geleden, welke geleid hadden tot
de thans geldende regeling der bijdragen aan de
Afdn. Waarom nu weer aan die beslissing te tornen ? Voor bizondere doeleinden is aan de Afdn.
steeds steun verleend. Elke gulden meer in Nederland uitgegeven wordt onthouden aan de algemeene
kas, welke thans over een bedrag van ruim 13000
gld. beschikt om alle uitgaven te bestrijden. Wat
blijft daarvan over voor de grootsche taak van het
Verbond naar buiten. Sp', wees o. m. op de roepstem om steun die komt van de Holl. kolonie te
Buenos Ayres, Smyrna, Noord-Amerika enz. In
dien arbeid ligt het zwaartepi Int van het Verbond.
Uit welk oord der wereld hulp voor Nederlandsche belangen wordt gevraagd, ze moet kunnen
worden verleend en daardoor is zeer veel geld
noodig. En waar nu uit de rek. en verantw. der
Afd. Amsterdam, waarvan spr. enkele uitgaven opsomde, blijkt dat ze nog een batig saldo heeft,
ontraadde spr. aanneming van het voorstel A'dam.
Die raad werd opgevolgd, want slechts 2 afd.
Amsterdam en Utrecht, stemden voor.
Luit. Werner (Zutphen) verhoogde staande de
vergadering zijne bedrage van f 1,5o tot f 25.
Hij hoopte dat zijn voorbeeld navolging zou vinden, opdat het Hoofdbestuur over wat meer middelen zou kunnen beschikken. 1)
Aan Amsterdam werd nog in overweging gegeyen door bemiddeling van onzen ijverigen propagandist, den heer Jac. Post, het ledental uit te
breiden, dan zijn zoowel de Afd.- als de alg. kas
gebaat.
Gedurende de rust, waarin de afgevaardigden
gelegenheid hadden de 5o reclameplaten te bezichtigen, welke ingekomen zijn als antwoord op de
prijsvraag, werd gestemd over twee vertegenwoordigers van Groep Nederland in het Hoofdbestuur.
Herkozen werden : Prof. mr. W. v. de Vlugt en
Jhr. 0. van Nispen tot Sevenaer.
Als bestuursleden werden herkozen : mej, E.
Baelde, Dr. J. Aleida Nijland, Dr. J. B. Schepers
en Dr. P. V. Sormani.
Gekozen werd voor de vacature-Luit. Eekhout,
Mr. A. H. Brandt (Velp) met 53 stemmen tegen
r5 op Mr. A. B. Cohen Stuart.
Allen hebben hunne benoeming aangenomen.
De Voorzitter verwelkomde bij heropening der
verg. den heer Abendanon, oud-bestuurslid van
Groep Ned.-Indie, die het Hoofdbestuur openlijk
dank wenschte te brengen voor zijn pogingen om
de Ned. Taal in Indie te bevorderen.
Naar aanleiding van het voorstel Dordrecht om
steun te verleenen aan de Stoomvaartlijn "lavaZ.-A.--Nederland, wordt het Bestuur opgedragen
alles in het werk te stellen wat dienstig kan zijn
om het plan te bevorderen. Van de jongste Afd.,
»Zaanstreek», was een telegram ingekomen om
daartoe aan te sporen.

1) Reeds kwa men bij het Bestuur enkele opgaven van
verhoogde bijdragen in. 't Is ongetwijfeld een uitstekend
middel om zoowel de algemeene kas als die der Afd. te
stijven.
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Bij het punt : Liederavonden your '1 Volk pleitte
Dr. Schepers voor samenwerking met Toynbeevereenigingen, terwij1 de heer Coers meer heil verwacht van de uitvoeringen van zijn koor.
De Voorzitter zegde toe, dat het Bestuur bij de
voortdurende bevordering der Liederavonden voor
' t y olk de wenken der spr. in acht zal nemen.
Bij de besprekingen der houding van Groep
Ned. in zake een Belgisch-Nederlandsche overeenkomst (zaak Baie) stelde Mr. Van Meurs namens
Den Haag de volgende motie voor:
„De Gr. Ned. van 't A. N. V. op hoogen prijs
stellende en instemmende met de gevoelens die de
pogingen tot toenadering met Belgie in het leven
hebben geroepen, is tot haar leedwezen van meening, dat de eer van den Ned. stam in deze zaak
haar verplicht, een voorloopig afwijzende houding
aan te nemen."
De Voorzitter betreurde dat de heeren Jan van
Rijswijk en Dr. Max Rooses, beiden aangezocht
om het punt ter verg. in te leiden. niet aanwezig
konden zijn, en ontried de aanneming der motie
die, hoe goed ook bedoeld, verkeerd zou worden
uitgelegd.
Ondanks de toevoeging door den voorsteller „dat
de behandeling van de Vlamingen en het Vlaamsch
het voor de eer enz. " verwierp de vergadering, na
verschillende sprekers gehoord te hebben, de motie
met 56 tegen 15 stemmen.
In de namiddagzitting werd nog het woord gevoerd door prof. Kalif, die een rede hield over
Volksweerbaarheid 1) met het doel samenwerking
tusschen deze vereeniging en het A. N. V. tot
stand te brengen, daar het laatste ook poogt om
I e. vaderlandsliefde en nationaliteitsgevoel op te
wekken,
2e. zorg te dragen dat door de opvoeding, de
zedelijke grondslag worde gelegd voor een krachtig
zelf bewust volksbestaan,
twee punten van de werkzaamheid op zedelijk
gebied der ver. Volksweerbaarheid.
Over de huwelijksvoorwaarden wilde spr. 't nog
niet hebben maar hij hoopte dat V. en A. N. V.
elkaar zullen willen hebben.
De voorzitter dankte prof. Kalif en gen. Seyffardt
voor hun overkomst om de gemeenschappelijke belangen bier te bepleiten en achtte grondslag voor
samenwerking aanwezig.
Hiermede was de dagorde afgewerkt.
De heer Everdingen, die in de vergaderzaal
eenige biljetten en kartons betrekking hebbende op
de werkzaamheden der Boeken-Commissie had tentoongesteld en belangstellenden daarover inlichtte,
sprak nog den wensch uit dat de afdeelingen subcommissies zouden benoemen om voortdurend voeling te houden met Rotterdam.
De beer Van Lier bracht nog ter sprake de
huldiging van Rembrandt en Bilderdijk, waarbij
het Bestuur niet mag achterblijven.
De Voorzitter achtte een gepaste deelneming niet

1) De rede verscheen in Allen Weerbaar.

gemakkelijk, maar ' t Bestuur zou den wenk ter
harte nemen.
De heeren Van Duinen en Verhey brachten het
Bestuur dank voor haar krachtige werkzaamheid en
den voorzitter voor zijn flinke leiding. De bijeenkomst, door verscheidene dames bijgewoond, had
dan ook een prettig verloop gehad.
Te 5 uur vereenigden zich verscheidene bestuurders en afgevaardigden aan een gezelligen gemeenschappelijken maaltijd, waarbij de voorzitter een
dronk instelde op H. M. de Koningin, aan wie een
telegram van eerbiedige hulde en dank voor ondervonden steun werd gezonden.
De strijdende .partijen van 's morgens knoopten
op nieuw den band van samenwerking.
's Avonds bood de Afd. Dordrecht haar leden
en de afgevaardigden een voordracht aan over
Benoit, welke, gehouden door de Vlaamsche stambroeders Hullebroeck en De Vos, met belangstelling werd aangehoord.
De liedjes van Hullebroeck zelf vielen bizonder
in den smaak.

clt
Jaarverslag van Groep Nederland
over 1905.
I et achtste vereenigingsjaar, waarvan dit verslag
de gebeurtenissen gaat meedeelen, is Groep
Nederland niet ongunstig geweest.
Het ledental dat 1 Jan. 1905 3122 bedroeg
steeg tot 3801 op 31 Dec. binnen de grenzen van
het rijk en kan nu reeds op 4200 geschat worden.
Rekent men daarbij de verspreide leden in het
Buitenland, niet tot een Groep of Afdeeling behoorend en wier aantal door de welgeslaagde yestiging van vertegenwoordigers over de geheele
wereld aanmerkelijk steeg, dan komt men reeds
tot ongeveer 4.500 leden voor Groep Nederland.
Een voornaam aandeel in dezen vooruitgang
had de heer J. Post, die als propagandist door het
Hoofdbestuur aangesteld, tot heden voornamelijk
Zuid-Holland heeft bereisd en door zijn welsprekend
woord, voortkomend uit zijn reeds vroeger in ZuidAfrika gebleken overtuiging en geestdrift voor de
nationale zaak, velen tot het lidmaatschap heeft
weten te bewegen.
De beginjaren van 't Verbond hebben bewezen dat
het Nederlandsche Volk uit zich zelf niet voor de
opwekking van ons nationaal bewustzijn in beweging komt en dat velen het bestaan van het A. N.
V. niet vermoeden, of veinzen het niet te kennen
als men er over spreekt. Persoonlijke bezoeken zijn
inderdaad noodig, wil men dat alien die gerekend
worden lid te kunnen zijn van het A.N.V. voor
' t minst kennis dragen van ons streven.
Het bestuur rekent bij den aanwas door deze
propaganda op een aantal glippers. Maar de blijvers
zullen onze gelederen met goede elementen versterken en het overtuigingswoord, zelfs tot niettoetreders gesproken, kan veel vooroordeel en misverstand uit den weg ruimen en aldus nog zedelijke
winst afwerpen. Want laten we het toch overal
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duidelijk laten hooren, dat we niet in de eerste
plaats een taalzuiveringsbond zijn, maar een Ver-

eeniging van stambewuste Nederlanders, die het yolk
zijn oude geestkracht, zijn ondernemingsdurf, zijn gevoel van eigenwaarde ti-achten te hergeven, om het
daardoor weer op te voeren tot hooger zedeliike kracht
en stoffelijke welwaart.
Met dankbaarheid moet bier gewag worden gemaakt van de vrijwilligers, die menige gelegenheid
aangrepen om het Verbond bij vrienden en kennissen meer bekend te maken en niet het minst
van de Nederlandsche pers, die dit jaar veel meer
dan vroeger belangstelling toonde voor ons werken
en streven, en aandacht schonk aan den inhoud
van Neerlandia.
Ook kleinere bladen leverden meermalen het
bewijs dat het A. N. V. als een gevestigde vereeniging wordt beschouwd, van wier daden men
kennis dient te nemen.
Die daden zijn intusschen nog gering, vooral
voor hen die nu reeds stoffelijke stichtingen willen
zien.
Men kan die moeilijk verwachten van een Groep,
die — en bier wordt met het oog op onze bevolking onze onvoldaanheid wakker — nog maar
ruim 4000 leden telt, van een Groep, wier hoofddoel het volgens de statuten is het Hoojdbestuur de

middelen te verschaffen om war buiten voor de verhooging van de zedelijke en stoffeljhe kracht van den
Ned. Stam werkzaam te zijn, om onze stambroeders
dicht bij onze grenzen of in verre wereldstreken
den strijd om het bestaan, of het behoud van hun
Nederlanderschap wat gemakkelijker te maken. En
dat in die richting reeds met gunstigen uitslag
wordt gewerkt, dat er op daden te wijzen is, het
jaarverslag van den Aig. Seer. zal er in het Meinummer van Neerlandia ongetwijfeld weer de bewijzen van bijbrengen.
In verband met het bovenstaande bepaalt de
werkzaamheid van het Groepsbestuur, in het bizonder van het D. B. te Dordrecht, zich hoofdzakelijk tot verbreiding der Verbondsbeginselen en tot
het stichten van Afdeelingen, om vasten voet te
krijgen in tot nog toe onontgonnen streken, en het
levendig houden van de belangstelling in onze gemeenschappelijke nationale zaak aan weer kleinere
kringen over te dragen.
Vijf nieuwe afdeelingen werden opgericht : de
Studentenafd. Vrije Universiteit, de Amsterdamsche
Studentenafd. (hoofdzakelijk door bemiddeling van
Prof. Te winkel), de Afd. Groningen, omvattend
de geheele provincie met uitzondering van Fivelingoo (welke streek reeds een afd. telde), Alkmaar
en omstreken, Zaanstreek.
Het aantal Afd. bedraagt thans 21, te weinig
als men bedenkt dat de provincien Friesland, Drente,

Zeeland, Noord-Brabant en Limburg nog volslagen
afdeelingloos zijn en in verband hiermede het aantal
leden in die streken zeer gering is.
Wie der leden daar invloed heeft kan een goed
werk doen door er het Verbond voor 't minst bekend te maken.
Te Delft is een burger-afdeeling in voorbereiding.
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Van het plan tot stichting eener Delftsche Studentenafd. kwam niets ondanks een aanvankelijk met
dit Joel belegde bijeenkornst waarop de heeren
Fl. van Duyse en Arnold Spoel over het Lied
voordroegen.
In opdracht van de Alg. Verg. stelde het Bestuur
zich in verbinding met de Vereeniging van Letterkundigen voor samenwerking tot verkrijging van
aansluiting van Nederland bij de Berner-Conventie.
Zelfstandig zond het Bestuur een adres in aa,n de
Koningin, de Eerste en Tweede Kamer, waarin
voor den goeden naam van ons land op aansluiting werd aangedrongen en gewezen werd op het
groote belang voor een zoo krachtig mogelijk geestelijk le ven van ons y olk en het recht van bescherming dat onze kunstenaars en geleerden Op hun
arbeid hebben.
Nog werden aan alle Ministers adressen gezonden
met verzoek om in de stukken van hun departement uitgaande zuiverheid in taal en stijl te willen
betrachten, terwijl den ministers van Oorlog en
Marine bij adres werd verzocht door eigen wijs en
lied meer dan tot heden het geval was in het leger
het nationaal gevoel te versterken.
Het Bestuur kweet zich ook van de uiterst moeilijke
opdracht om samenwerking tusschen verschillende vereenigingen te verkrijgen, ten einde gezamenlijk maatregelen te treffen tot bestriding der tuchteloosheid van,
het Ned. Volk. Een drietal voorbereidende bijeenkomsten werden gehouden, waarop na ernstige
en uitvoerige besprekingen besloten werd aan alle
vereenigingen, die daarvoor in aanmerking kwamen
een vragenlijst met toelichting te zenden, ter voorbereiding eener groote algemeene vergadering in
een der hoofdplaatsen van het land met vertegenwoordigers uit alle maatschappelijke kringen.
Het Dag. Bestuur meent aldus de zaak zoo goed mogelijk te hebben voorbereid en hoopt dezen zomer
tot eenig plan van samenwerking te zullen geraken.
Propaganda voor 't Verbond werd nog gemaakt
door aan de zeer vele leden der _Eerste en Tweede
Kamer, die nog geen lid waren, eenige bescheiden
te zenden, waaronder het mooie Curacao-nummer
met verzoek om als lid toe te treden. De uitslag
dezer poging dekte geldelijk nauwelijks de kosten.
Slechts een vijftal trad toe en dat van een klasse
wier roeping het is de belangen van land en yolk
te behartigen en die dus verondersteld mag worden
toch wel iets te voelen voor een Verbond, dat alle
moeite doet om land en y olk zoo krachtig mogelijk
te maken.
Verder bleef het D. B. nog werkzaam door de
bevordering der uitwisseling van sprekers en zangers
tusschen Vlaanderen en Noord-Nederland en verspreidde
het weer in groot aantal reclame-vloeibladen, waarvan er o. m. aan vele onderwijsinrichtingen en alle
postdirecteuren verzonden werden, aan de laatste
ten gebruike op de publieke lessenaars . De Amsterdamsche directeur stuurde de zending terug met
de bewering niet aan het verzoek te kunnen voldoen, enkele andere postadministratien verzochten
daarentegen om nog een partij.
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Het Bestuur liet zich 24 September op het feest
voor den heer Meert te Aalst vertegenwoordigen en
huldigde op een bladzijde in het hem aangeboden
prachtalbum den stichter en leider van het A.N.V.
in Belgie, als een der krachtigste en onvermoeidste
strijders voor het Ned. Stambewustzijn. Ook de
meeste Noordnederlandsche afdeelingen zonden den
sympathieken Meert, den eersten-steenlegger voor
I o jaren, van het A.N.V. telegrammen van hulde en
gelukwensch. Zij bezegelden de steeds aangename
samenwerking welke er bestaat tusschen de groepssecretariaten te Gent en Dordt.
De laatste dag van het jaar bracht een der aangenaamste verrassingen. Het had H.M. behaagd
soo gld. te schenken aan Groep Nederland, welke
Zij wenschte besteed te zien voor de Ned. Kolonien en voor de verschillende vestigingen van Ned.
onderdanen in het Buitenland. Daar dit de belangen betreft welke hoofdzakelijk door het Hoofdbestuur
behartigd worden, zal in overleg met het Hoofdbestuur een passende bestemming aan het geld
worden gegeven.
Onze Koningin heeft door dit hernieuwd bewijs
van waardeering het Verbond weer hoogelijk aan
zich verplicht en haar onderdanen een sympathiek
voorbeeld gegeven.
In het Bestuur kwam weinig verandering. De
aftredende bestuurders, de heeren Dr. H. J. Kiewiet
de Jonge, P. J. de Kanter, Dr. F. Buitenrust.
Hettema, Prof. dr. P. J. Blok, Prof. dr. J. te
Winkel en C. van Son werden herkozen. Een aanwinst was de verkiezing van mej. Cath. van Rennes
in de plaats van Mevr. N. van Zuylen-Tromp, die
verzocht had vervangen te worden.
Als afgevaardigden van Groep Nederland in het
Hoofdbestuur werden herkozen Dr. H. J. Kiewiet
de Jonge en P. J. de Kanter, gekozen Dr. H. F.
R. Hubrecht (Amsterdam) en J. D. Baron van
Wassenaer van Rosande (Den Haag).
Als vertegenwoordiger aan de K.M.A. te Breda
werd Jhr. F. J. A. Calkoen opgevolgd door den
heer J. Visser.
De _Raad van Bij stand onderging geen verandering en kwam ook niet bijeen. Zijn samenstelling
geeft een aanschouwelijke toelichting van art. 4 der
statuten, dat het Verbond onzijdig verklaart op
kerkelijk en staatkundig gebied en die aantoont,
dat krachtgevende vereeniging, niet verzwakkende
scheiding der samenstellende deelen van het Ned.
Volk hoofddoel is.
In de Afdeelingen heerschte over het algemeen
een opgewekt Verbondsleven. De voigende verkorte
verslagen der afd.-besturen mogen het bewijzen :
Amsterdam (Burger-Afd.)
Het ledental verminderde met een en bedroeg op 1 Jan. '06
362. 't Bestuur wijt dit aan het weinige dat de Afd. haren
leden kan aanbieden. Niet ieder is te bewegen lid te worden
alleen om het A. N. V. te steunen, men wil het nuttige met
het aangename verbinden en kunstavonden zijn uitnemend
geschikt om de leden tot elkaar te brengen. Maar deze gaan
in Amsterdam vooral met groote kosten gepaard. Door de

regeling der bijdrage aan de Groepskas acht de Afd. zich
nagenoeg vleugellam geslagen.
In de plaats van mej. Dr. f. A Nijland, die bedankte.
werd als bestuurslid gekozen de beer S. van Lier Ez., die
het secretariaat overnam van Mr P. W. de Koning, welke
om gezondheidsredenen die betrekking moest neerleggen en
wien hulde gebracht worth voor alles wat hij gedurende
verscheidene jaren voor de Afd. heeft gedaan.
De debatavonden werden niet hervat, maar voor een overvolle zaal traden de heeren Hullebroeck en de Vos met
grooten bijval op.
De Afd. schonk aan de B. C. vijf abonnementen op
Boon's Geillustreerd Magazijn.
Het Bestuur stelde zich in verbinding met verschillende
firma's, welke aanstoot gaven door misbruik van vreemde
woorden in opschriften enz,
Met de beide studentenafdeelingen werd op aangename
wijze samengewerkt.

Amsterdam (Vrije Universiteit).
Deze Afd. werd opgericht 1 o Maart na een aanbevelend
woord van Prof. Dr. W. Geesink en Dr. N. Mansvelt.
't Ledental met 41 begonnen klom tot 45.
Aan de B.-C. werden geregeld dagbladen voor de Zeemanshuizen gezonden.
Met de beide Zusterafdeelingen te Amsterdam was de
samenwerking steeds aangenaam. Ingevolge een voorstel
der Leidsche Studentenafd. werd besloten bij voorkomende
gevallen de belangen der Stud .mten-afdeelingen in het
bijzonder gezamenlijk te bespreken.
Nu en dan werden in het orgaan van het Studenten-corps
mededeelingen gedaan omtrcnt de verrichte werkzaamheden.
De voorzitter, de heer M. Uytenhoudt, schreef, ter verbreiding van kennis aangaande de Vrije Universiteit voor het
Chr., zich nog Hollandsch voelend element in Z. A. enkele
stukken in verschillende daar verschijnende bladen, waarbij
prof. dr. Godêe Molsbergen te Steilenbosch zijn voorlichting
gal. Mededeelingen van lien aard zullen ook opgenomen
worden in het door den heer A. Welcker (Leiden) uit te geven
propagandaboekje.
De inlichtingscommissie voor de V. U. bestaat thans uit de
heeren J. F. van Beeck Calkoen, D. Rumpff H. en R. Woltjer
Zij hield en houdt zich bezig met het verzamelen van allerlei
geschriften, stichtelijke lectuur, proefschriften, redevoeringen
van hoogleeraren enz. voor verzending naar Z -A. Sa menwerking werd gezocht met de Z.-Afr. Vereeniging, hoewel
die zich nog niet in daden kon toonen.

Arnhem en Omstreken.
Met tevredenheid kan op het afgeloopen jaar worden
teruggezien. „Goers Liederkoor" trad met een schat van
Ned. liederen voor de leden op. Deze belangrijke gebeurtenis kon plaats hebben dank zij den steun van 't Bestuur
van Groep Nederland en van een Eere- en Bijstands-comite.
Het ledental der Afd. kiom tot 105, de rekening wijst
een batig saldo aan van f 63.935.
Van de B.-C. kwam een dankbetuiging in voor een boekenzending van de heeren Van Oosten Slingelandt en Wieringa.
Den leden wordt herinnerd dat Ned. boeken en tijdschriften
te alien tijde voor de B.-C. in ontvangst worden genomen
door den Afd.-secretaris.
Het verslag spoort met een beroep op den voorgang
door II. M. de Koningin, de leden aan het streven van het
A. N. V. te steunen en in wijden kring bekend te maken.

Alkmaar en Omkreken.
Nov 1905 kwamen de heeren G. Ripping, burgemeester,
A. Horning, deken en pastoor, Mr. D. van Houweninge,
rechter, Mr. Dorbeck, advokaat, S. van Delden, postdirecteur,
S. M. S. Modderman, Commissaris van politie en Dr. J. W.
Wicherink, arts, bijeen ten huize van eerstgenoemden tot
stichting der Afdeeling.
Den 'sten Dec. hield Dr. H. J. Kiewiet de Jonge voor
leden en genoodigden een rede over het A.N.V. en kon de
Afd. met 28 leden als gevestigd beschouwd worden. Gedurenden den korten tijd van haar bestaan steeg het ledental
tot 52.

NEERLANDIA,
Dordrecht en Omstreken.
Met een IIullebroeck- en De Vos-avond had de afdeeling
veel succes. Talrijker dan op een der vorige avonden waren
de leden opgekomen en alien hebben een zeer aangename
herinnering behouden aan de voordracht over hetVlaamsche lied.
Plannen werden gemaakt ()in het Ned lied meer onder
het yolk te brengen, maar men besloot eerst de resultaten
van de Liederavonden te Rotterdam of te wachten.
Tot eerelid en eerevoorzitter der Afd werd benoemd Dr.
H. J. Kiewiet de Jonge, terwijl de heer Mr. K. M. Phaff
als bestuurslid gekozen werd in de plaats van den heer
J. F. van Oldenborgh, die bedankte.
Op het eind van 1905 telde de Afd. 202 leden. Thans
is dit getal verdubbeld door de werkzaamheid van den
heer Jac. Post.

's-Gravenhage en Omstreken.
Het ledental vermeerderde met 21 en steeg tot 491.
Ter vervanging van de bestuursleden Jonkvr. A. von Schmidt
auf Altenstadt, Mej M. Loke en Mr. A Telting werden
gekozen Mej. A. M. Gerth van Wijk en de heeren Mr. P.
A. N. S. van Meurs en J. C. van Eerde. Laatstgenoemde
nam het secretaria at over van Mr. C. Th. van Deventer,
wien hulde mag worden gebracht voor zijn jarenlange werkzaamheid in het belang der Afd. en van het Verbond.
De uitgaven bedroegen f 1373 32 1 / 2 , de inkomsten f 5247.08.
Het tekort kon worden gedekt uit het saldo van 1904, zoodat
einde 1905 nog in kas bleef f 224.38.
In Diligentia werd een kunstavond gegeven. Mej. Ph.
Belder gaf voordrachten van Ned woordkunst, Mej. M.
Haagmans zong Ned. liederen, het Toonkunstkwartet speelde
Ned. werken voor kamermuziek.
De commissie tot wering van het onnoodig gebruik van
vreemde woorden zette hare werkzaamheden voort en traehtte
door persoonlijke overreding te verkrijgen, dat winkel-opschriften en reclame-brieven in het Ned. werden opgesteld.
Zij verkreeg het recht dat werk ook aan vrijwilligers op
te dragen, die zich daartoe aanmeldden.
Met de liederavonden voor het yolk werd een begin gemaakt op I Dec. in „Ons Huis" onder leiding van den
heer Constant van de Wall, met medewerking van de Toynbeevereeniging.

Groningen.
In het begin van 5905 vereenigden zich, daartoe aangemoedigd door het bestuur van Groep Nederland, enkele
dames en heeren om pogingen aan te wenden ten einde in
de provincie Groningen, voor zoover die niet tot het gebied
der werkzaamheid van de Afd. Fivelingoo behoorde, een post
te stichten, van waar uit met meer kracht operaties zouden
kunnen worden geleid om bij de bewoners van het gewest
geestdrift te wekken voor de behartiging der belangen van
den Nederlandschen Stam.
De poging gelukte en een bestuur werd gekozen bestaande
uit de heeren W Bos, voorzitter, Dr. A. W. van Geer,
ondervoorzitter, A. C. J. A. Greebe, secretaris, Me}. M 3.
Verstege, penningmeesteres, mej. H. Dull en de heeren Dr.
J. Bergsma, Mr. W. M. van Haaften en Dr J. H. Kern Hzn.
De Afd. kwam in haar eerste levensjaar reeds in aanraking met de Zuidnederlandsche takken Aalst en Antwerpen.
Propaganda werd slechts in engeren kring gemaakt ; het
bestuur achtte de Afd. nog niet sterk genoeg om door
lezingen of uitvoeringen naar buiten op te treden. Toch
steeg het ledental van 6o tot 70.

Haarlem en Omstreken.
Deze Afd. gaf in 1905 menig teeken van leven.
Met haar steun had in Jan. de inzameling plaats door
generaal Kritzinger en Ds. van Heerden voor het onderwijs
in den voormaligen Oranje-Vrijstaat, welke f 300o opbracht.
Luit. Vogel trad tweemaal voor de leden op met Starkadd
en Koning Svend en werd zeer toegejuicht. Tot de tweede
voordracht waren de Haarlemsche onderwijzers uitgenoodigd.
Zij waren in groat aantal tegenwoordig.
In Dec gaf het doopsgezind Zangkoor met den steun der
Afd. een uitvoering van slechts Nederlandsche liederen, welke
voor het yolk herhaald, zeer goed bezocht was.
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Door bemiddeling van de Afd. zijn tientallen groote
pakken boeken en tijdschriften naar Rotterdam verzonden,
dank zij de groote schenking boeken vanwege het departement Haarlem van „Het Nut."
De wekelijksche krantenzending aan de Boeken-Commissie
ging geregeld haar gang.
Het ledental is nog zeer voor uitbreiding vatbaar en de
door het bestuur in het werk gestelde pogingen hadden nog
niet den gewenschten uitslag.

Hoorn en Omstreken.
Het aantal leden bleef vrijwel gelijk Verschillende pogingen om het ledental uit te breiden bleven (op een na)
vruchteloos. Een Hullebroeck- en De Vos avond slaagde
uitnemend en heeft de aangenaamste herinneringen achtergelaten. Door vertrek naar elders trad mej. J. de Liefde
uit het bestuur.

Leiden (Burgerafd.)
Het ledental ging niet noemenswaardig vooruit hoewel
het bestuur propaganda maakte door persoonlijken invloed.
Aan de B -C. te Rotterdam werd f 50.— gezonden.
Een voorgenomen liederavond door de heeren Hullebroeck
en De Vos kon door onvoorziene omstandigheden niet
doorgaan.

Leidsche Studentenafd.
Zeer voorspoedig noemt de Secr. het afgeloopen jaar.
Alle verwachtingen werden verwezenlijkt. Het ledental nam
toe ook onder de jongere jaren. De aanstelling van een
Hoogleeraar in het Z Afr. Recht werd met vreugde begroet
en de heer Milius de Villiers na zijn aanvaardingsrede
namens het Bestuur der St.-Afd. toegesproken.
Aan H. M. de Koningin werd een adres gezonden, waarin
werd aangedrongen op het instellen van wetenschappelijke
gra den zonder effectus civilis voor vreemdelingen. Door den
geachten afgevaardigde uit Leiden werd het in de Kamer
besproken bij de beraadslagingen over de Hooger Onderwijswet.
Een adhesie-adres werd gezonden naar aanleiding van het
door de N. Z.-A. V. bij H. M. ingediend rekwest, waarbij
wordt aangedrongen op geheele of gedeeltelijke vrijstelling
van Ned. Universitaire examens voor Z. Afr. studenten, die
in Afrika reeds een graad behaalden.
Prof dr. J. Blok hield voor de leden een belangwekkende
lezing over Willem III, den Koning-Stadhouder.
Op het 6de Vlaamsche Stud.-Congres werd de Afd vertegenwoordigd door den heer S. de Meester. die er een
hartelijk toegejuichte rede hield, waarin hij wees op den
grooten steun die van Leiden kwam voor de Vlaamsche
zaak en aanspoorde tot deelneming aan den Vacantie-leergang.
Slechts 19 kwamen in het najaar naar Leiden. Toch hielden
de professoren Blok, Kalif en Verdam met groote opgewektheid hun colleges.
Door de bereidwilligheid van studenten werden de Vlamingen op Leidsche kamers ingekwartierd, waardoo.r zij een
goeden blik hebben kunnen slaan in het Leidsche studentenleven. Leergangen en uitstapjes werden zeer gewaardeerd.
Het verslag spreekt den wensch uit dat de vacantieleergangen
steeds in omvang en beteekenis mogen toenemen, wanneer
ook andere heeren professoren hun hulp zullen aanbieden
en dat de leden het bestuur de taak van ontvangst der
vreemde studenten bij de volgende leergangen, die thans
krachtig worden voorbereid, meer dan den eersten keer zullen
verlichten.
Neerlandia hield de leden van alle genoemde verrichtingen geregeld op de hoogte.

Rotterdam
noemt 1905 een belangrijk jaar. Haar ledental toch werd
meer dan verdubbeld, steeg van 249 tot 559. Zij dankt dit
aan den ijverigen en welbespraakten propagandist, den heer
J ac. Post.
Geklaagd wordt over de slechte opkomst op ledenver.
gaderingen.
Een kunstavond werd gegeven met medewerking van
Mej. j. B. van Kasteel (zang), Dr. J. B. Schepers (voordracht)
en Anton Verhey en Louis Wolff (muziek),
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De Afd. Rotterdam van het Ned. Aardr. Genootschap
noodigde de leden van het Verbond uit een lezing van den
heer A. Franssen Herderschee bij te wonen over Suriname,
terwijl ook ieder lid een uitnoodiging ontving om het Antwerpsch propagandafeest ten gunste van de Liederavonden
voor het yolk bij te wonen.
Rotterdam is de eerste afd. die deze Liederavonden heeft
beproefd in Noord-Nederland. Mejn. E. Baelde en C Scholten
verklaarden zich bereid de leiding op zich te nemen. Den
I5den Nov. had de eerste zangavond plaats voor vrouwen
en meisjes boven de 14 jaar in het Vereenigingsgebouw,
Goudsche weg. Aanvankelijk met een zeer klein aantal begonnen, werd het noodig geacht, eenige meerdere openbaarheid aan deze zaak te geven, waardoor het aantal bezoeksters steeg. Het Bestuur heeft alle hoop, dat uit dit
twijgje een boom zal groeien.
De Secretaresse brengt nog in herinnering de belangrijke
werkzaamheden der Boeken-commissie, die ook in 1905 haar
veelomvattende en hoogstnuttige taak met grooten ijver vervulde en die in den steun van alle leden van het Verbond
krachtig wordt aanbevolen.

Schiedam.
Het ledental steeg van 88 tot 99. In Jan. 1905 trad Mej.
Cath. van Rennes voor de leden en hun kinderen op. De
kosten aan dezen avond verbonden werden gedeeltelijk door
de Groepskas gedragen.
Verscheidene kisten boeken werden aan de Commissie te
Rotterdam gezonden.

Utrecht en Omstr. (Burgerafd.)
Aan de Utr. Studentenafd wei d steun verleend voor haar
Liederavond. Op een verzoek om lid te worden der Vereeniging „Het Nederlandsch Lied" werd afwijzend beschikt.
Pogingen cm een Vlaamsch spreker te krijgen die de
Vlaamsche beweging uiteen zou zetten, mislukten. In de
plaats daarvan trad de rijkbegaafde voordrager Alb. Vogel
op met Koning Svend, tot welke voordracht alle leden der
Stud. Afd. met hunne dames toegang hadden, terwijl ook
niet leden schriftelijk toegang konden vragen.
De ledenvergadering in Dec. werd als gewoonlijk slecht
bezocht.

Van de afdeeling in Fivelingoo, Nijmegen, Oostelijk Flakkde, Utrecht (Stud.), Amsterdam (Stud.),
Deventer en Zaandam kwam geen verslag in.
Van de laatste Brie behoeft dit niet te verwonderen, daar haar jeugdige leeftijd nog weinig of
geen geschiedenis veronderstelt.
Mogen alle leden en afdeelingen er in het nieuwe
vereenigingsjaar krachtig toe meewerken om hun
aantal belangrijk te vermeerderen, opdat het A.N.V.
meer en meer aan zijn grootsch doel kunne beantwoorden.

De Secretaris van Groep Nederland
C. VAN SON.

Dubbeldam, Maart 'o6.

Vacantieleergangen te Leiden.
De heer Th. Joekes, als afgevaardigde der Stud.Afd. Leiden van het Algemeen Nederlandsch Verbond en de beer A. Welcker, namens dezelfde
Vereeniging en namens de Stud. Afd. Leiden der
Nederlandsch Zuid-Afrik. Vereeniging zullen zich
tegen de laatste week van April naar Edenburg
hegeven om de daar studeerende Afrikaansche
Studenten op te wekken tot deelneming aan de
Vacantieleergangen en het streven daarvan nader
uiteen te zetten,

Zoodra alle professoren hunne medewerking hebben toegezegd en ook de vermoedelijk te behandelen onderwerpen bekend zijn, zal het Bestuur
zich op nieuw wenden tot hen die reeds hunne
blijken van belangstelling gaven en tevens nogmaals
een propaganda op groote schaal ondernemen. In
Juni zullen dan vermoedelijk de inteekenbiljetten
voor deelneming worden rondgezonden.
Te Brussel en te Gent mocht het Bestuur veel
medewerking ondervinden, te Leuven laat dit zeer
te wenschen over, zelfs in die mate, dat het Bestuur er van heeft afgezien iemand naar Leuven te
zenden om tot deelneming op te wekken. Mochten
er echter blijken zijn van eenig meerder leven dan
is het Bestuur zeer zeker daartoe nog bereid.
Dat ook hoogelijk ons streven wordt op prijs
gesteld, blijkt wel daaruit dat we van Groep Nederland eene bijdrage van f 25o.— toegezegd
kregen, van Groep Belgie eene van fr. 200.-.
Verder stond de Stud.-Afd. Leiden der Ned.
Z.-Afr. Ver. eene bijdrage van f 50.— toe.
Zoo de voorteekenen niet bedriegen belooven de
leergangen dit jaar belangrijk grooter te worden
dan die van verleden jaar, doch daarvoor is in de
eerste plaats noodig belangstelling van de zijde
van hen voor wie ze worden ingericht. De kosten
zullen olthans de meesten niet terug behoeven te
schrikken en voor dit I4-daagsch uitstapje in NoordNederland niet meer dan 75-90 gulden (i50—I 8 o
franken) behoeven te bedragen, alles inbegrepen.
Al degenen die nadere inlichtingen verlangen
worden verzocht zich te wenden tot den schrijver
der Studenten-afdeeling Leiden, den heer A. Welcker,
Haarlemmerstraat 53.

ZUID-NEDERLAND.
Aalst. — Op Zaterdag I o Maart waren de leden
van de Letterkundige Afdeeling bijeengekomen om
den heer Advocaat Paul Michiels te hooren, die
zou handelen over het „Strafrecht."
In zijn voordracht ging hij na — en dit met de
geschiedenis van de evolutie van het strafrecht in
den loop der eeuwen te maken — op welke gronden ons hedendaagsch Strafwetboek is gebouwd.
Maar dit, evenmin als zijde voorgangers, is van
gebreken vrij te pleiten en de voordrachthouder
toonde aan waarin die bestaan. De verschillende
stelsels, o. a. dat van Lombroso, die worden vooruitgezet om in dien toestand verbetering te brengen,
werden uitvoerig besproken.
— Evenals de vorige, werd de vergadering van
24 Maart, waarin de Heer Is. Hallaert eene lezing
over de .,Weezenopvoeding in Belgie" hield, druk
bezocht. De spreker had zich tot doel gesteld
de belangstelling in het lot der weeskinderen te
wekken, en tevens op te komen tegen het verouderd
stelsel van uitbesteding ten plattenlande, dat nog
heden in menige groote stad wordt toegepast. Aan
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de hand van vertrouwbare gegevens . en statistieken
werd de vergelijking gemaakt van de uitslagen met
de opvoeding in weesgestichten en met die door
de uitbesteding bekomen. De gevolgtrekking is beslissend : het stelsel van uitbesteding, zooals het
nu wordt toegepast, is niet in verhouding met onze
huidige beschavingstoestanden en de voorkeur dient ver
uit aan de opvoeding in gestichten gegeven te worden.
— De Aalstersche Tak heeft zijn Bestuur samengesteld als volgt : A. Brys, Voorzitter, I. Hallaert,
V. Desmet, Onder-Voorzitters ; A. Buys, P. Van
Schuylenbergh, G. Wellekens, Secretarissen ; Mejers.
C. Reyniers, A. Schouppe, J. Van Driessche, de
Heeren L. Callebaut, P. Nys, J. Sterck, leden.

Antwerpen. — Op 2 Maart hield onze Tak zijn
jaarlijksche algemeene vergadering. Nadat de Secretaris verslag had uitgebracht over de werkzaamheden van het afgeloopen jaar, werd er voorzien in
de vernieuwing van de heeft van het bestuur. Werden verkozen, de H.H. Aug. Bossaerts, R. De
Bock, A. De Vos, Genbrugge, J. Kamerling, M.
Rudelsheim, Edw. Schiltz, K. Van den Oever, A.
C. Van der Cruyssen.
Als afgevaardigden in het Groepsbestuur in de
plaats van de H.H. Leo Bouchery en H. Van der
Ven, die aftreden en niet herkiesbaar zijn, zullen
de H.H. Flor. Heuvelmans en Aug. Bossaerts worden voorgesteld.
Als stemgerechtigden op (le Algem. vergadering
van de Groep werden aangeduid : de H.H. Lode
Baekelmans, Aug. Bossaerts, R. .De Bock, V. Genbrugge, Flor. Heuvelmans, Jef. Kameriing, Hubert
Melis, Lodewijk Plessers, Marten Rudelsheim, Edward
Schiltz, Smeding, Tombeur, Frans Van Cuyck,
Frans Van Laar, Armand Van Puymbroeck ; en als
plaatsvervangers, de H.H. Fr. Buijens, De Jans,
Arth. De Vos, A. Picard, K Smets, Jan Van Laar.
Vervolgens had een bespreking plaats van de
voorstellen, die onze Tak op de Algem. Groepsvergadering zal neerleggen. De'heer M. Rudelsheim
deed in een weldoordachte rede de noodzakelijkheid
uitkomen van het inrichten van een vrije Vlaamsche
mijnenschool in het Vlaamsche land. De beer Lode
Baekelmans richtte een krachtigen oproep tot de
aanwezigen om een krachtige propaganda op touw
te zetten voor de Vlaamsche Hoogeschool door een
verbond van alle Vlaamsche maatschappijen. Daarna
drukte hij den wensch uit, dat het Alg. Ned. Verbond
steun zou verleenen aan kwijnende volksbibliotheken.
De H.H A. C. Van der Cruyssen en Flor.
Heuvelmans, voorzitters, namens den Tak, en de
heer J. Van Kerckhoven-Donnez namens het Hoofdbestuur, bedankten in warme bewoordingen de
H.H. Aug. Bossaerts, Fr. Van Laar en Lod. Plessers voor de studie, die zij schreven over de
Vlaamsche grieven en hun herstel. Op hun aanvraag
besloot de Algemeene Vergadering het werk in
druk te laten verschijnen en aan al de leden te
zenden. Steun zal daarvoor aan het Groepsbestuur
worden gevraagd.
De Heer Edw. Schiltz wees er op, dat het op
den weg ligt van het Alg. Ned. Verbond de brief-
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wisseling te vergemakkelijken tusschen alle leden,
waar ter wereld zij zich ook ophouden. Naar middelen tot doelmatiger inrichting moet worden gezocht.

Lier. — In den loop der maand Maart hield
onze letterkundige afdeeling twee belangrijke vergaderingen. Onze on der-voorzitter, M. L. Torfs,
gaf ons een ontleding van Hegenscheidt's Starkadd en
M. L. Meylemans, leeraar aan de middelbare school
besprak Couperus' Majesteit.
Lokeren. — Sedert de laatste mededeelingen
over onze werkzaamheden, is in onze Letterkundige
Afdeeling over de volgende punten gehandeld :
I . Jets over bouwkunst, M. V. Sterck;
2. Eenige Kleinoodien uit ons letterkundig
schrijn. Voorlezing met toelichting, door Mej.
C. De Spiegeleire, Bestuurster der middelbare
meisjesschool ;
3.
Geschiedkundige bijzonderheden over Christophorus Columbus, door M. M. Kortleven.
4.
Eene geschiedkundige schets der Fransche letterkunde, tot aan Malherbe, door M. H. Willems.
5. Jets over Cijfermuziek, door M. Alf. De
Fleurquin.
6.
Beschouwingen over het schoonheidsgevoel
hij den mensch, door M. H. De Clercq.
7.
Eenige woorden over ebbe en vioed, met
betrekking tot de havenwerken van Antwerpen, door M. C. Libbrecht.
De vergaderingen worden zeer regelmatig door
de leden, en soms ook door vreemden bezocht. Al
de voordrachten worden door zeer ernstige besprekingen gevolgd, welke, wij hopen het althans, in
onze stad heerlijke vruchten voor de Vlaamsche
zaak zullen afwerpen.
In de maand December heeft onze ijverige voorzitter eene feestrede gehouden over K. L. Ledeganck.
Hij zet ook regelmatig zijnen leergang voort in
Nederlandsche Letteren. Voor het oogenblik handelt
hij over Vondel.
Oostende. — De heer P. Van Cleven, de bekende
schrijver van »Keitjes en Steentjes«, vergastte ons
op een nieuw werk »Lena« waaruit hij ons eenige
brokken voordroeg. Het is een reeks tafereelen uit
het visschersleven die ons alien zeer geboeid hebben
door hunne afwisseling, de sierlijkheid der taal, en
den rijkdom der beelden. Het is een brok werkelijk leven.
De bijval van den heer Van Cleven was zeer
groot en ruim verdiend.
De heer Lefevre gaf een geschiedkundig overzicht van den eeuwenouden strijd van Oostende
tegen de zee. De heer Maurits Basse, leeraar te
Gent, heeft een reeks van 4 lessen gegeven over
Shakespeare, die door een groot aantal toehoorders
gevolgd werden. Het immer aangroeiende publiek
was het beste bewijs van de belangstelling, welke
spreker verwekt had en van den bijval onzer kostelooze en openbare voordrachten.
N.B. Het Yaarverslag van Gr. Belgie kan wegens
plaatsgebrek in dit nummer niet meer worden opgenomen.
RED.
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ZUID-AFRIKA.
De Oorlog in Zuid-Afrika.
In Neerlandia is nog niet gewag gemaakt, en
dat is een verzuim, van de uitgave van het tweede
deel van Dr. W. van Everdingen's De Oorlog in
Zuid-Afrika. Dit deel behandelt het tijdvak van
Maart tot Juli 1900. De schrijver noemt 't het
eerste deel van het tweede tijdvak Het is een
boekdeel van een 370 bladzijden, waaruit men ziet,
dat de schrijver zijn taak breed opvat. Hij heeft
er zoowel Engelsche als Hollandsche en Afrikaansche
bronnen voor geraadpleegd en de omvangrijke stof
tot een prettig leesbaar verhaal verwerkt. In het
Hollandsch kennen wij geen ander werk, dat van
de geheele geschiedenis van den oorlog een zoo
uitvoerig en volledig relaas geeft. Hoewel de schrijver naar nauwkeurigheid tracht, die een geschiedverhaal eischt, komt zijn voorliefde voor de
Boeren ongedwongen uit.
Inboorlingen-Hollandsch.
De Unie, het maandblad van de Zuid-Afrikaanse
Onderwijzers Unie, van Februari bevat een stuk
van dr. D. C. Hesseling te Leiden over een boekje
van' Wilhelm ter Rhijne, die in 1673 als geneesheer in dienst van de Oost-Indische Compagnie
naar de Kaap ging. In dat werkje heeft ter Rhijne
het ook over het Hollandsch van de Hottentotten,
en dr. Hesseling, de kundige kenner van de geschiedenis van het Afrikaansch, ontleent aan diens
mededeelingen een nieuw bewijs voor de stelling,
dat het Hottentotsch voor de kennis van het ontstaan. der Afrikaansche taal geringe beteekenis heeft.
Ziehier eenige voorbeelden van het merkwaardige taaltje, dat de Hottentotten in ter Rhijne's
dagen spraken. Wanneer de Hollanders een der
hunnen in den oorlog hebben gedood en de
anderen met een gelijk lot bedreigd worden, zeggen •
zij : „Dat is doet (goed), was makom (wat doet het
er toe) ? Duvtsman altijd kallom (zeggen) : icke
Hottentos doot makom. Masky (maskie) doot, icke
strack (dadelijk) na onze grote kapitein toe, die
man my soon (schoone) witte boeba (ossen) geme
(geven). " „Bravas corn kapiteyn, die kapiteyn
ons van witte boeba geme (een beste kapitein die
ons witte ossen geeft)."
Zoo was 't Hollandsch der Hottentotten ruim
twee eeuwen geleden. Sinds dien hebben zij 't
beter geleerd. Hun Afrikaansch verschilt nog wel
aanmerkelijk van het »beskaafde Afrikaans «,
dat de leden van Die Afrikaanse Taalgenootskap
tot schrijftaal willen verheffen, maar toch niet zooveel als het Hottentotsch, dat ter Rhijne aanhaalt,
van het Hollandsch.
Hoe goed de inboorlingen in Zuid-Afrika in het
Afrikaansch thuis zijn, blijkt nog uit een bericht,
dat de Volkstem, van Pretoria, onlangs bevatte.

Een lezer van dat blad, die in Grikwaland Oost
— in het Oosten der Kaapkolonie — gereisd had,
vertelt dat de Boeren daar steeds meer verengelschen — op het kerkhof te Kokstad had hij slechts
den Hollandsch opschrift op een grafsteen gelezen,
nl. op 't graf van generaal Chris Botha, die een
Vrijstater was — maar de Grik w a s, die basterds
zijn, houden aan 't Hollandsch vast. »Ze spreken
over 't geheel zuiverder Afrikaans dan de Boeren
in die wereld«, zegt de schrijver.
Dit herinnert ons de uitspraak van Samassa, in
het boek over Zuid-Afrika dat wij indertijd hier
aangekondigd hebben, dat 't nl. niet onmogelijk is,
dat de Boeren mettertijd alien Engelsch zullen
spreken en het Afrikaansch alleen bewaard blijft
bij de inboorlingen. Wij gelooven dat niet, maar
zien in dat getuigenis van een over 't geheel scherp
waarnemer een nieuwe bevestiging van wat dikwijls
gezegd is: dat het Hollandsch in Zuid-Afrika, van
de Kaap tot de Zambesi, het gemeen goed is ook
van inboorling en kleurling.

Hollandsche Bibliotheken en een Afrikaansch
Liederenboek.
Het congres van den Afrikaander Bond, onlangs
te Ceres in de Kaapkolonie gehouden, heeft besloten, moeite te doen om voor de afdeelingen
van den Bond boeken van de Boekencommissie te
Rotterdam te krijgen, teneinde een bibliotheek te
vormen.
Tevens besloot het congres 5o pdst. beschikbaar
te stellen voor een Afrikaanschen liederenbundel,
Een commissie zal ze verzamelen. Alvast werden
daarin benoemd de heeren J. H. Hofmeyr en
F. S. Malan. Waarschijnlijk — zoo werd er op het
congres medegedeeld — zullen de liederenbundels
„kosteloos gedrukt en vervaardigd worden bij de
Koninklijke Vlaamsche Academie of door het Willemsfonds" te Gent.

OOST-INDIE.
Een verweer.
In de Javabode van 22 Februari j.l. wordt er
den afgevaardigden voor Nederl.-Indie in het Hoofdbestuur een verwijt van gemaakt, dat zij van meening
zijn „dat het Verbond zich met de kwestie van
het Nederl. onderwijs aan Chineezen niet moet
inla ten . '
ZOO gesteld klinkt dit wel wat hard. In no. 12
van Neerlandia werd echter alleen de slotsom der
besprekingen in de H.B.'s vergadering van 1 o December vermeld. Eerst na de overweging, dat er
nauwelijks middelen waren aan te wijzen tot steun
van inlandsche jongelieden, die in Nederland hunne,
in Indie aangevangen, studie wenschen voort -te
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zetten, kwam men tot het besluit dat het onderwijs
in het Nederlandsch aan Chineezen — als zijnde
van ondergeschikt belang in vergelijking met de
andere, ter sprake gebrachte, groote belangen
vooreerst niet op den voorgrond zou komen.
Dat ook de afgevaardigden voor N.-I. wel het
gevaar inzien, welk er gelegen is, in een verengelsching der Chineezen, en wel beseffen dat er
voor onderwijs in het Nederlandsch aan Chineesche
kinderen en Chineezen veel te zeggen valt, blijkt
o. a. uit hun stem v66r het toekennen van een
geldelijken steun aan den zendeling Tiemersma,
die te Batavia een school voor het onderwijs in
het Nederlandsch voor Chineezen wilde oprichten.
Zoolang de middelen van het Verbond niet toereikend zijn om aan den drang naar onderwijs in
het Nederlandsch van de zijde der ontwikkelden
onder de inlandsche bevolking op eenigszins voldoende wijze te gemoet te komen; zoolang het voorbereidend onderwijs voor de Indo's en voor inlandsche jongelieden, die later de Europeesche
scholen in Indie zullen bezoeken in hooge mate
noodlijdend is, z66 lang moeten de Chineezen
achterstaan.
In de eerste plaats beoogt het Verbond »verhooging van de zedelijke en stoffelijke kracht van
den Nederlandschen stam," waartoe onderwijs aan
de Indo's in de eerste, onderwijs aan de landzaten,
die sedert eeuwen aan den Nederlandschen stam
verbonden zijn in de tweede plaats zal kunnen
bijdragen, en voor dat onderwijs is kennis van het
Nederlandsch een eerste vereischte. Handhaving en
verbreiding van de Nederlandsche taal komt eerst
daarna in aanmerking. Waar de Javabode den afgevaardigden in den mond legt »we behoeven voor
de Chineezen in Nederl. Indie hoegenaamd niets
te doen« gaat zij te ver, al moet erkend worden
dat het uittreksel uit het verhandelde op de algemeene vergadering van r o December haar daartoe
eenige aanleiding kan gegeven hebben.
Wel echter waren, ter vergadering van r o December j.1., de afgevaardigden van meening dat
de Indo ' s en inlanders waar er sprake is van hulp,
voor moeten gaan.

NED .-ANTILLEN.
Het Beschavingswerk op Curacao.
II.
Het geschiedkundig overzicht van ons vorig
artikel heeft, naar ik vertrouw, overtuigend bewezen,
dat de Roomsch-Katholieke Geestelijkheid in den
loop der tijden de eerste, en tot in den laatsten
tijd de eenige was, die de beschaving en ontwikkeling
y ap de inlandsche bevolking van Curacao heeft
ter harte genomen. Voor den protestantschen lezer
ligt bier niet de minste beleediging of miskenning
in; noch aanmatiging van mijn kant, wanneer men
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weet, dat de geheele gekleurde bevolking van de
benedenwindsche eilanden Curacao, Bonaire en
Aruba bijna uitsluitend katholiek is. En over deze
drie eilanden alleen spreek ik. Eveneens wanneer
er sprake is van de inlandsche bevolking, bedoel
ik alleen de zwarte of gekleurde bevolking. De
Curacaosche lezer weet zeer goed, wanneer ik in
deze artikelen het woord „neger' ' of „kleurling"
bezig, dat geen minachting of achterstelling of
zucht om hem te beleedigen mijn pen bestuurd
heeft, maar alleen de plicht, die op mij rust, om
den werkkring der R. K. Geestelijkheid in onze
Kolonie nader te omlijnen en of te bakenen.
Als logische conclusie van ons eerste artikel zal
iedere onpartijdige lezer al het verder geschrijf
van X als onredelijk in de hoogste mate veroordeelen. Ligt het niet voor de hand, dat diezelfde
Geestelijkheid, na jarenlang zonder steun gewerkt
erg geploeterd te hebben voor de beschaving dier
bevolking, daarmede met nog meer ijver en nog
grooter krachtsinspanning zal voortgaan ? Hadde
eenige waardeering bier dus niet beter gepast? Het
zou van beter inzicht getuigen, eenvoudig te erkennen,
dat de leiding en de opvoeding van die bevolking
aan goede handen is toevertrouwd ?
Een nadere verklaring en juistere omschrijving
van het woord beschaving is tevens zeer gewenscht.
Te meer daar ook in Curacao met dat woord veel
geschetterd en geschermd wordt, zonder dat men
zelfs een vaag begrip van de beteekenis van beschaving schijnt te hebben.
I". Ik ben een besliste tegenstander van de
theorie van GOBINEAU, - die onlangs weer in

Germanenthunz and sein
Verfall) een verdediger gevonden heeft — dat het
zwarte ras niet „kulturfeihig" is. Zijn ijveren voor
MAX ENGELMANN (Das

meer beschaving van het C'sche y olk doet veronderstellen, dat X. evenzeer die leer verwerpt. Edoch,
waar X bij herhaling boudweg beweert, „dat de
Curacaosche buitenneger in beschaving niet veel
verschilt van den oerneger", het „niet veel verder
gebracht heeft dan den Abessinier of den Congoneger " , en „nog lager staat dan de Hottentot " , schijnt
ons zijn geloofsovertuiging weer een geheel andere.
Want als 't waar is, dat de C.'sche-neger na jarenlange bewerking nog geen hooger standpunt inneemt
dan de oer-neger, dan is dit bewijs (?) zeker wel
de beste reclame voor GOBINEAU ' S systeem, en zou
het ons evenmin verwonderen, wanneer X eenmaal
met pak en zak naar diens vaandel overliep. Zoolang
echter geen deugdelijke bewijzen worden aangevoerd
voor dezen beweerden stilstand of degeneratie der
bevolking, zal de R. K. Geestelijkheid zith niet
laten ontmoedigen, en ook zonder de hu1p. van X,
zooals tot nu toe, haar beschavingswerk blijven
voortzetten.
2 " . Ik heb een hooge opvatting van het woord
„beschaving" Voor mij is beschaving nog iets anders,
dan enkel een dun laagje vernis of verf, dat vlekken
of bederf aan het oog moet onttrekken. In mijn
oog maakt alleen de zwarte huidskleur den neger
nog niet tot een onbeschaafde. Maar evenmin 'can
hij nog beschaafdheid rechtens voor zich. opvorderen,
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wanneer hij slechts naar Europeeschen trant in een
nieuw plunje naar de laatste Parijsche mode aller
blikken tot zich trekt.
Om dezelfde reden kan ik mij onmogelijk vereenigen met het averechtsch begrip van beschaving,
dat ik eenige jaren geleden in een C.'sch weekblad
(in het Hollandsch geschreven) zag verdedigen.
Daar werd in alien ernst als een middel tot beschaving
aangeprezen, ruimere levensbehoeften te scheppen
voor het y olk, het op te voeren tot een hoogeren
levensstandaard. Blijkbaar wordt hier volksbeschavzng
verward met volkswelvaart. Doch ook deze is op
dusdanige wijze onbereikbaar. In plaats van het
y olk te beschaven en te veredelen, zal men het
z66 veeleer ontaarden. Eerst moeten de middelen
van bestaan, de handel en nijverheid tot bloei
gebracht, de loonen verbeterd worden. Daardoor komt
er voorspoed en welvaart onder de bevolking.
E n dan zal het yolk vanzelf de gepaste middelen
bezitten, om zich de weelde van ruimere levensbehoeften te veroorloven. Keert men het echter
om, leert men het y olk eerst, zich boven zijn stand
te verheffen, door zich nieuwe, grootere en ruimere
behoeften te scheppen, dan zullen natuurlijk de
middelen ontbreken, om die grootere uitgaven te
dekken. Op die wijze maakt men den arbeidenden
stand lichtzinnig en ontevreden, leert men hem
verkwisting. Onze oud-Hollandsche spreuk heeft
ook in onzen tijd nog recht van bestaan : Men

moet de tering naar de nering zetten.
Beschaving, dat is veredeling van geest en hart.
Beschavingswerk, dat is de leiding, de opvoeding
van geheel een y olk, het opheffen uit de verwildering
van den natuurstaat, het godsdienstig, zedelijk en
wetenschappelijk vormen en opvoeden. Opvoeding,
begonnen in den familiekring, voortgezet en verbeterd in de school, geleid en voltooid door den
godsdienst zal zonder twijfel door gestadig onderricht,
door goede voorbeelden, door oefening en gewoonte
allengs ingang vinden en voortgang maken. Alle
drie moeten steeds in vrede en harmonie met elkander
samenwerken. Bij de beschaving van natuurvolken
echter mist men den machtigen steun van opvoeding
in het huisgezin. Immers ook dat gezin moet nog
geheel gevormd en veredeld worden. De familiekring
is ddär in den beginne veeleer een beletsel voor de
beschaving. Daar toch worden onderricht en voorbeelden, in school en kerk gezien en gehoord, tegengewerkt, te niet gedaan door gehechtheid aan
overleveringen en ingeroeste gewoonten. Van de
school uit vindt het wetenschappelijk onderricht
zijn weg onder het y olk. Ook opvoedende en
veredelende kracht kan en moet er van de school
uitgaan. Doch onder volwassenen zal däar door
middel van de school betrekkelijk weinig kunnen
tot stand gebracht.
Zoo blijft in den beginne tijdens het leven der
eerste geslachten de godsdienst nagenoeg de eenige
factor in de goede richting. Eerst dan wanneer de
zaden van geloofs- en zedeleer alom uitgestrooid,
ontkiemd, en wortel geschoten, opwassen en tot
bloei gekomen zijn, kan men vruchten verwachten,
die de eerstelingen zijn, die der beschaving ten

goede komen, Z66 is de loop van het beschavingswerk. Daarom is de arbeid ter beschaving van een
natuurvolk in den beginne zoo ontmoedigend, zoo
vol teleurstellingen. Daarom is het in de hoogste
mate onbillijk, vO6rdat vele op elkander volgende
geslachten door dat beschavingswerk zijn beInvloed
geworden, hooge en strenge eischen te stellen aan
de beschaving van een yolk.
Hoe staat het nu met de tegenwoordige beschaving op Curacao ? Is deze werkelijk zoo bedroevend,
als X wil doen gelooven ? Zou het werkelijk waar
zijn, »dat de C'sche buitenneger in beschaving weinig verschilt van den oerneger ?« Wordt het standpunt zijner beschaving naar waarheid geteekend,
door hem of te malen : »eene totale onwetendheid
maakt den neger ongeschikt, om in iets anders
genot te zoeken den in de bevrediging der laagste
hartstochten ?« Staat hij nog op zulk laag peil, dat
van hem gezegd kan worden : «Al dat onderwijs
heeft den neger van Curacao dus wat energie en
landbouw betreft, niet veel verder gebracht, dan
den Abessinier- of Congoneger en wat taal aangaat
nog lager dan den Hottentot ?« — De meeste
lezers zullen nu wel onder den indruk verkeeren,
dat C. een kolonie van wilden en menscheneters is.
Het moederland kan evenwel gerust zijn. Tijdens
mijn tienjarig verblijf in de kolonie heb ik op
Curacao, zoowel in de stad als in de buitendistricten en evenzeer op de eilanden gewoond, Maar
nooit is mij een toestand als de bovenbeschrevene
onder de oogen gekomen. Lang heb ik geleefd te
midden der buitennegers, met hen verkeerd, hen
bezocht in hunne hutten bij feesten, bij ziekte- en
sterfgevallen. Zonder eenig geleide en altijd ongewapend ben ik ook des nachts bij het bezoeken
van ernstige zieken op weg geweest, nimmer evenwel heeft een neger of wie ook mij kwalijk bejegend. Zou X. den moed hebben in de binnenlanden van Afrika onder oernegers, of in den Congo
of onder de Hottentotten een dergelijke proef te
wagen ? Ik vermoed, dat de Caralben-Indianen of
de Arowakken uit de bosschen van Suriname of de
Indianen van de oeverkust Goagira (Venezuela) als
type van den oerneger X. voor oogen hebben gezweefd. Met dezen echter heeft de neger van
Curacao weinig meer dan zijn zwarte kleur gemeen.
Neen, overdrijving schaadt, vermindert het onderscheidingsvermogen en verblindt de waarheidsliefde.
Men zal mij tegenwerpen : zedelijkheid is toch
een kenmerk der ware beschaving. Doch de onzedelijke toestanden en uitspattingen van het C'sche
y olk, waarop X. en RIJKENS ons een kijkje geven,
laten geen hoogen dunk achter van de beschaving
op dat eiland.
Nu X. en R. mij verplichten over de moraliteit
der bevolking te spreken, wil ik tot goed begrip
een kleine toelichting vooraf geven, op gevaar, dat
zij mijn woorden als een soort bekentenis zullen
misduiden 1).

Nijmegen, April 'o6.

P. E. EUWENS.

1) De Red. moet tot haar spijt het artikel hier afbreken
wegens plaatsgebrek. Het vervolg komt in het Mei-nummer.
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Met innig leedwezen melden wij het overlijden
van den heer Johan P. E. Gaerste in den ouderdom
van 62 jaar.
De overledene was tot vOOr weinige maanden lid
van den Kolonialen Raad.
Sedert eenige jaren was hij Voorzittend Meester
van de Achtbare Loge „De Vergenoeging " en van
de oprichting of voorzitter der Groep Ned. Antillen
van het A. N. V. Ook bekleedde hij de betrekking
van Vice-Consul der V. S. van Noord-Amerika.
Immer bereid om zijne diensten te verleenen,
waar die ook van hem gevorderd werden, bekleedde
hij gedurende verscheidene jaren de betrekking van
President van de Societeit „De Gezelligheid " , en
ook die van lid van den Kerkeraad van de Vereenigde Protestantsche Gemeente.
Zijn overlijden laat dan ook een leegte in onze
Maatschappij, en is voor zijne familie een zwaar
verlies.
Om zijne goede hoedanigheden genoot hij de
algemeene achting zijner medeburgers, en in aller
herinnering zal hij lang in eere blijven voortleven.
De Cur. Ct.

of
Jaarvergadering.
Woensdagavond 21 Febr. had op de bovenzaal
der Societeit „De Gezelligheir de jaarlijksche algemeene vergadering plaats der Groep „Nederlandsche Antillen." De vergadering werd vereerd door
de tegenwoordigheid van den Gouverneur en
bijgewoond door pl. m. 20 leden. Wegens ziekte
was de Voorzitter J. P. E. Gaerste l) verhinderd en
werd de vergadering geleid door den ondervooriitter
Pater R. J. C. Wahlen. Nadat de vergadering geopend was, en de heer Gouverneur benevens de
aanwezige leden welkom waren geheeten, drukte
de wn. Voorzitter zijn spijt uit over de geringe
opkomst. Op deze eerste jaarvergadering moest
in 't openbaar een woord van dank worden gebracht aan den secretaris, Luitenant Snijders, die
zich zoo buitengewoon veel moeite had gegeven
om de Curacaosche groep op te richten. Hulde
en dank moest ook gebracht aan de pioniers van
het A. N. V. in de kolonie, aan die heeren, die
reeds leden waren van het Verbond, voor dat de
Groep werd opgericht. De geschiedenis van het
A. N. V. bewijst hoe hoogst nuttig het bestaan
eener aangesloten Groep is.
Het verslag door den Secr. voorgelezen, en
warm toegejuicht, vindt men in dit nummer.
Voor dat de vergadering zou worden gesloten,
vroeg de H. E. G. Heer Gouverneur het woord om
zich aan te sluiten bij het woord van dank aan
den ijverigen Secretaris gebracht en den wensch
uit te spreken, dat het A. N. V. ook in de kolonie
moge groeien en bloeien. De groep Ned. Antillen
zou immer kunnen rekenen op de voile sympathie
en steun van Z. H. E. G.

1)

Sinds overleden, zie het doodsbericht hierboven.
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Verslag over de werkzaamheden van Groep
„Nederlandsche Antillen" in 1905.1)
Voor de eerste maal zal in Neerlandia naast de
jaarverslagen der andere Groepen van ons Verbond,
ook dat van onze jeugdige Groep „Nederlandsche
Antillen" een kleine plaats innemen. Klein zal die
plaats zijn want onze Groep is nog jong ; zij heeft
pas haar eerste levensjaar volbracht. Veel kracht
kan zij nog niet ontwikkelen ; evenals een kind
van een jaar nog niet op eigen beenen kan staan
en den steun der moeder niet kan ontberen, zoo
is dat ook met onze Groep het geval. Zij heeft
nog in hooge mate den steun van het Hoofdbestuur
noodig.
Werpen we echter een blik op den afgelegden
levensweg dan zien we dat dit eerste jaar geweest
is in alle opzichten een voorspoedig jaar en wanneer onze Groep zich in dezelfde mate blijft
ontwikkelen, dan zal zij zeker spoedig naast hare
oudere zusters eene eervolle plaats innemen. Hoewel eigenlijk reeds in November 1 9 04 tot stand
gekomen zoo moet men het jaar 1905 toch beschouwen als het eerste levensjaar onzer Groep,
omdat in bet begin van dat jaar het Groepsreglement in werking trad en aan onze vereeniging
daarop rechtspersoonlijkheid verleend werd.
Dank zij de groote vaderlandsliefde der ingezetenen dezer Kolonie was de oprichting onzer
Groep vlot tot stand gekomen en bewees zij dat
de roepstem van het Verbond weerklank gevonden
had in de harten der Curacaonaars.
Ook mocht zij al dadelijk rekenen op den steun
van den Hoogedelgestrengen Heer Gouverneur
dezer Kolonie, die onmiddellijk de benoeming tot
;ere-Voorzitter welwillend aanvaardde en gedurende
het geheele jaar toonde hoezeer hem de zaak van
ons Verbond ter harte gaat. Het is hier de plaats
om Z.H.E.G. voor den ondervonden steun dank
te betuigen, terwijl wij onze vereeniging in zijne
belangstelling blijven aanbevelen.
Onder zulke gunstige voorteekenen geboren kon
het niet anders of het eerste levensjaar moest voorspoedig worden.
Toch heeft onze Groep ook haar leed gehad.
Wanneer we aan den eindpaal van een levensjaar
gekomen zijn dan is het onze gewoonte om dat
jaar nog eens in gedachten te herleven. We gevoelen ons dankbaar gestemd voor al het goede
dat het afgeloopen jaar ons bracht ; maar we kunnen ook niet nalaten te denken aan het leed dat
we ondervonden en daarbij gevoelen we eene
innerlijke behoefte om eerst eenige oogenblikken
met eerbied en liefde te denken aan hen die ons
door den dood ontvielen.
Ook onze vereeniging heeft de dood niet gespaard en nu wij na een jaar hier weer tezamen
komen, missen we aan de bestuurstafel ons geacht
bestuurslid, den Heer A. A. CORREA.
De Heer Correa was een goed vaderlander en
1 ) Dit verslag werd voorgelezen in de Alg. Verg. van
21 Febr. 1906 te Willemstad (Curacao).
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een edel mensch. Kwam men tot hem voor eene
goede zaak, hij was altijd dadelijk bereid te helpen
en toen ik hem bekend maakte met de beginselen
van ons Verbond en uitlegde hoe gewenscht het
was hier in de Kolonie meer en meer een Nederlandsche geest te ontwikkelen en den band met
het moederland te versterken, was hij ook dadelijk
voor onze zaak gewonnen en bereid mede te werken
tot de oprichting onzer Groep. Wel is zijne plaats
niet ledig gebleven en wordt die thans op waardige
wijze ingenomen door den Heer M. C. HENRIQUEZ,
doch wij missen hem toch. Ondergeteekende verloor
in hem een goed vriend en onze vereeniging een
grooten steun.
Een tweede slag trof ons door den flood van
den Heer J. H. M. CHUMACEIRO. Te Amsterdam
geboren heeft hij reeds op jeugdigen leeftijd het
vaderland verlaten en niettegenstaande een veeljarig verblijf in de Vereenigde Staten was hij een
goed Nederlander gebleven. Met hart en ziel leefde
hij mede met ons Verbond en zijn artikel over de
Nederlandsche taal in het Curacao-nummer ligt
ons alien nog versch in het geheugen. Helaas slechts
korten tijd na het verschijnen van dat nummer is
hij overleden en verloor onze vereeniging in hem
een ijverig lid.
Na ons van dezen treurigen plicht gekweten en
onze dooden herdacht te hebben, zullen we trachten
U een beeld te geven van den toestand, waarin
onze Groep thans verkeert, op welke wijze zij heeft
gewerkt en welke de resultaten van haren arbeid
zijn. Dat onze Groep zich in het afgeloopen jaar
flink heeft ontwikkeld springt al dadelijk in het
oog, wanneer we de ledenlijst van i Januari 1906
vergelijken met die van i Januari 1905.
Op 1 Januari 1905 telde de vereeniging 135
leden over de verschillende eilanden onzer kolonie
verdeeld als volgt:
Curacao 99, Aruba 12, Bonaire 9, St. Martin 5,
St. Eustatius 9, Saba 1, totaal '35.
Op 1 Januari 1906 was het aantal gestegen tot 238 :
Curacao 177, Aruba 20, Bonaire 23, St. Martin 8,
St. Eustatius 8, Saba 2.
Het aantal leden is dus toegenomen met 103.
Dat is prachtig, doch het kan nog beter. Het A.N.V.
moet meer en meer worden eene volkszaak. Daarom
is de minimumbijdrage z6.6 laag gesteld, dat zooveel
mogelijk iedereen er lid van kan zijn. Laten we
hopen dat de belangstelling voor het Verbond in
deze Kolonie steeds zal blijven toenemen, dat het
Etreven van ons Verbond meer en meer begrepen
en gewaardeerd zal worden en dat die waardeering
zich zal uiten in eene voortdurende stijging van
bet ledental.
Ook den leden zelf moet op het hart gedrukt
worden, dat het niet voldoende is om lid te zijn ;
doch dat van hen verwacht wordt, dat zij onze
beginselen meer en meer helpen verbreiden en
dat zij daarvoor ieder in zijne familie en vriendenkring ruimschoots de gelegenheid zullen vinden.
Een goed voorbeeld wordt in dit opzicht gegeven
door den Heer M. M. PINEDO, die op zijne reizen
door de omliggende republieken altijd tracht de

daar wonende landgenooten, voor het Verbond te
winnen.
Ook zou het aantal beschermende leden grooter
kunnen zijn. Onder de 238 leden onzer Groep
zijn er slechts 4.
Begunstigende leden ontbreken geheel ; bijna
alle betalen de minimumbijdrage. En toch kunnen
we zonder eene goed gevulde beurs weinig uitrichten en zullen we steeds te veel moeten rekenen
op den steun van het Hoofdbestuur. Wel klopt
men daar nooit te vergeefs aan de deur doch ook
de andere Groepen hebben recht op ondersteuning. Wij moeten daarom trachten zoo spoedig
mogelijk op eigen beenen te kunnen staan, want
dan eerst kunnen wij door eigen middelen en gesteund door het Hoofdbestuur krachtig werkzaam
zijn in het belang der Kolonie. Vele leden zullen
in staat zijn meer te betalen dan de minimumbijdrage. Moge onder hen de leefde voor onze zaak
zOO groot zijn dat hunne namen het volgend jaar
op de ledenlijst prijken onder de rubrieken beschermende of begunstigende leden. Een bemoedigend verschijnsel is dat een 4-tal dames op Curacao
het voorbeeld gevolgd hebben van Mevrouw van
Grol op St. Eustatius en toegetreden zijn als leden
van het Verbond.
Gij alien zult beseffen welk een groote steun het
voor ons Verbond zal zijn, wanneer wij in ons
streven meer en meer de sympathie verwerven van
de vrouwen in deze Kolonie. Dat zal ons groote
kracht geven. Hebben we de vrouwen op onze hand,
dan volgen de mannen van zelf.
Als vertegenwoordiger onzer Groep in het Hoofdbestuur werd benoemd de Heer A. E. J. VAN DEN
BRANDHOF, die als zoodanig de viering bijwoonde
van bet tienjarig bestaan van het Verbond te Aalst,
op welk feest aan den oprichter van het Verbond,
den Heer H. Meert, op zulk eene waardige wijze
hurde werd bewezen.
De beer A. C. DE VEER, nam namens onze Groep
zitting in de commissie tot het nazien van de
rekening en verantwoording van den Algemeenen
Penningmeester.
Aangezien vele Curacaonaars gevestigd zijn in
de omliggende republieken en een klein aantal van
hen ook leden zijn van het Verbond, zoo heeft
het bij het Groepsbestuur een punt van overweging
uitgemaakt of het niet wenschelijk zou zijn het
gebied onzer Groep niet te beperken tot onze
Kolonie, doch uit te breiden met die omliggende
landen en wel voornamelijk met Venezuela. Met
het Hoofdbestuur en den Heer DUWAER te Maracaibo
werd over deze zaak van gedachte gewisseld, doch
hoewel de wenschelijkheid duidelijk in het oog viel,
kon dit plan niet doorgaan, wegens de belangrijke
uitbreiding der briefwisseling onzer Groep, die van
zulk een maatregel het gevolg zou worden. Toch
is eene betere organisatie van het Verbond in die
landen gewenscht en zou het aantal leden daar
veel grooter kunnen zijn. Daarom zal het Groepsbestuur steeds zijne tusschenkomst verleenen -tot
het benoemen van vertegenwoordigers in de voornaamste plaatsen dier omliggende republieken. Zoo
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slaagden wij er reeds in vertegenwoordigers voor
het Verbond te vinden in de republiek Panama,
waar de Heer J. J. ECKER. SR., te Colon en de
Heer J. W. TH. DAAL., te AncOn als zoodanig
zijn opgetreden.
Voor de voornaamste plaatsen van Venezuela
werden door ons personen als vertegenwoordigers
aanbevolen bij het Hoofdbestuur, doch eene benoeming heeft nog niet plaats gehad.
Met de geldmiddelen onzer Groep is het nog
niet schitterend gesteld. De ontvangsten hebben
bedragen f 6i3.5o en de uitgaven f 6 25.85 zoodat
het jaar 1905 sluit met een nadeelig saldo van
f 12.35. De meeste gelden, welke overbleven na
aftrek van het aandeel dat onze Groep moet storten
in de algemeene kas, werden besteed ter bestrijding
van alle onkosten, welke bij de oprichting onzer
vereeniging onvermijdelijk waren, zooals het drukken
van reglementen, enz.
Voor het jaar 1906 zal de toestand gunstiger
zijn door de stijging van het aantal leden, terwijl
vele der in het afgeloopen jaar noodzakelijke uitgaven dit jaar niet noodig zullen zijn. Ook werd
door ons een rekest bij het Bestuur dezer Kolonie
ingediend met het verzoek eene jaarlijksche ondersteuning van gouvernementswege te molten genieten,
op welk verzoek door den Hoogedelgestrengen
Heer Gouverneur goedgunstig werd beschikt met
de mededeeling dat op de begrooting voor het jaar
1907 een crediet van f 5oo.— voor onze vereeniging
zal worden aangeiTraagd.
Om een bewijs te geven dat wij ook medeleven
met het moederland en belangstellen in alles wat
daar gebeurt, werd door ons eene som van f5o.—
geschonken aan het Comite tot oprichting van een
standbeeld voor den beroemden Stadhouder Willem III
en trad onze Groep toe als beschermend lid der
Vereeniging ,.Het Nederlandsche Lied," gevestigd
te Utrecht.
Eene belangrijke zaak, waarmede het Groepsbestuur zich al onmiddellijk na de oprichting onzer
Groep moest bezighouden was die der beide studiebeurzen welke reeds in den loop van het jaar
1 9 04 door het Hoofdbestuur beschikbaar werden
gesteld. VOOr den ten April 1 9 05 waren ingekomen
5, na den ' en April nog 3 aanvragen, van welke
laatste uit een oogpunt van billijkheid tegenover
de 5 eerste geen nota meer kon genomen worden.
Omtrent de 5 eerste jongelieden werden de noodige
inlichtingen ingewonnen en werd besloten 4 van
hen in aanmerking te brengen bij het Hoofdbestuur.
De keuze van het Hoofdbestuur viel op de
jongeheden JOHAN GERRIT VEERIS en JOHN SPROCKEL.
De jongeling Sprockel is den 2 oen Juli 1905 met
een schip van den K. W. I. M. naar Nederland
vertrokken, terwijl de jongeling Veeris den Zen
Augustus met de Duitsche boot de reis naar Europa
aanvaardde, zoodat beiden bij den aanvang van den
nieuwen curses in September met hunne studien
konden beginnen. Beide jongelieden zullen opgeleid
worden voor het onderwijs om in het bezit der
hoofdakte naar de Kolonie terug te keeren. Het
Groepsbestuur betuigt hierbij openlijk zijn dank aan
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den Heer F. AGTERBERG, Hoofd der Hendrik school
alhier, thans met verlof te Nijmegen, voor het fit
dat hij zich onmiddellijk bereid verklaarde als gevolmachtigde de belangen te willen behartigen van den
Jongeling Veeris alsmede aan den Heer I)RABBE
te Tilburg die dezelfde taak ten opzichte van den
jongeling Sprockel op zich nam.
In de opleiding van Curacaosche jongelieden in
Nederland ziet de ondergeteekende een der krachtigste
middelen om den band tusschen moederland en
Kolonie te versterken. De jongelieden zullen het
moederland beter leeren kennen en later in de
Kolonie teruggekeerd steeds met dankbaarheid er
aan blijven denken, meer liefde voor Holland en
onze taal gevoelen en wanneer zij daartoe in staat
zijn er eerder toe komen later ook hunne kinderen
in het moederland eene opvoeding te geven.
Kunnen we bevorderen dat de ouders hunne
kinderen meer en meer in Nederland doen opleiden,
hen laten mededingen naar betrekkingen in het
moederland en de Kolonien, dan zal de band steeds
inniger worden, moederland en Kolonie zullen
elkaar beter begrijpen en beiden zullen er wel
bijvaren. Een jongen kan nu eenmaal niet altijd
bij moeders pappot blijven en hoe moeilijk een
Curacaosche moeder ook van haar kind kan scheiden, de Kolonie is te klein om allen een behoorlijk bestaan te verschaffen en zoo moeten ook
thans vele jongelieden hun brood in den vreemde
gaan verdienen, welke jongelieden nu van het
moederland geheel en al vervreemden en voor den
Hollandschen stam verloren gaan.
De middelen van het Verbond veroorloven niet
ieder jaar voor Curacao een of twee studiebeurzen
te verleenen. Eerst over 5 jaar als de thans verleende beurzen geeindigd zijn zal daartoe eenige
kans bestaan. Een betere toestand onzer geldmiddelen zou dus zeer gewenscht zijn voor onze Groep
om ook in deze richting zelfstandig te kunnen
werken.
De Vereeniging ter bevordering van het onderwijs
op Curacao wendde zich tot onze Groep om samenwerking. Het spreekt van zelf dat zulk eene nuttige
Vereeniging altijd op den steun van het Verbond
kan rekenen en reeds dadelijk waren we in staat
met bovengenoemde Vereeniging samen te werken
inzake de hierboven genoemde studiebeurzen. De
jongeling Veeris heeft namelijk zijne geheele opleiding tot onderwijzer 3e klasse te danken aan de
Ver. t. b. v. h. 0. o. C. en wanneer Veeris over
eenige jaren met de hoofdakte in de Kolonie
terugkeert, zal dat voor die vereeniging de kroon
op haar werk zijn. Aan de toelage van het Verbond heeft _.1e Ver. tot be y . enz, eene zoodanige
som toege-,-6gd dat de studiekosten van dezen
jongeling er
bestreden kunnen worden.
Ook werd zoowel door het Hoofdbestuur van
het Verbond als door bovengenoemde Vereeniging
een verzoek gericht tot de Directie van den Koninklijken \'Vest-Indischen Maildienst om aan den jongeling
Veeris vrijen overtocht 2e klasse naar Nederland
te verleenen.
Tot onze groote verwondering werd op dit ver-
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zoek door de Directie afwijzend beschikt. Een
zelfde verzoek gericht door de V. t. b. v. h. 0. o.
Curacao aan de Hamburg-Amerikalijn, eene Duitsche
maatschappij, werd niet alleen toegestaan, doch aan
den jongeling werd zelfs vrijen overtocht _re klasse
verleend, terwijl bij aankomst te Hamburg hem op
de meest welwillende wijze hulp en inlichtingen
werden verstrekt voor zijne verdere reis naar
Nederland.
Voor ieder rechtgeaard Nederlander is het onnoodig hier verder over uit te wijden. Met schaamte
en verontwaardiging zal hij het bovenstaande vernomen hebben. Hier is weer het bewijs geleverd
met hoeveel onverschilligheid deze nationale zaak
in het moederland zelf nog te kampen heeft.
Door onze Groep werd een adres gericht tot
de Tweede-Kamer der Staten-Generaal, in Welk
adres in stemming werd betuigd met het adres van
de Nederlandsche Kamer van Koophandel te London
ter zake eener wijziging van de wet op het Nederlanderschap en xy erd daarin door ons betoogd
hoezeer zulk eene wijziging ook in het belang van
onze Kolonie zou zijn.
Uit de nieuwsbladen is ons bekend dat ons
adres ter bestemder plaatse is aangekomen en ter
griffie gedeponeerd. We hopen dat dit niet wil
beduiden „in den doofpot gedaan" maar dat spoedig
gehoor zal gegeven worden aan de wenschen van
zoovele Nederlanders buiten het vaderland om de
tegenwoordige wet op het Nederlanderschap met
hare treurige gevolgen te vervangen door eene
betere, waarbij het onmogelijk zal zijn dat een
Nederlander zijne nationaliteit verliest door een
pennestreek en buiten zijn wil.
Ten einde in het moederland meer kennis te
verspreiden omtrent onze Kolonie werd besloten
tot het sarnenstellen van een Curacao-nummer voor
Neerlandia. Dit nummer geheel gewijd aan het
eiland Curacao verscheen als dubbel-nummer voor
de maanden Juli en Augustus en werd overal in
het moederland met groote belangstelling ontvangen.
7500 exemplaren werden over de geheele wereld
verspreid en geen Nederlander die aanspraak maakt
op den naam van ontwikkeld man, kan thans nog
onbekendheid voorwenden omtrent het eiland Curacao
en de toestanden welke daar heerschen.
Moge die onbekendheid plaats gemaakt hebben
voor warme belangstelling in onze Kolonie, dan
zal onze moeite ruimschoots beloond worden. Geen
beter middel om die onbekendheid te verdrijven
dan zulk een extra-nummer.
Was die onbekendheid met het hoofdeiland groot ;
hoeveel te erger is dat niet het geval met-de overige
eilanden der Kolonie. Hoe weinigen in Holland
weten iets of van Bonaire, Aruba en de Bovenwindsche eilanden.
Wilt gij, bewoners dier eilanden, echter belangstelling ondervinden dan moet gij toonen die ook
waard te zijn ; gij zelf moet willen medewerken
om die onbekendheid met Uw land te verdrijven
en aan Uwe broeders in het moederland toonen
dat Uw land die onbekendheid niet verdient, doch
daarentegen aanspraak kan maken op groote belang-

stelling. Daarom wenden wij ons vol vertrouwen
tot onze leden op die eilanden om hen aan te
sporen ook aan deze een geillustreerd nummer te
wijden.
Reeds heeft Bonaire het voorbeeld gegeven. Het
Bonaire-nummer is gereed en reeds naar Nederland
verzonden. Het is voor het jaar 1905 een goed
einde en voor het jaar 1906 een goed begin.
Op ons verzoek wordt Neerlandia door het
Hoofdbestuur gezonden aan de directie der verschillende stoomvaart:maatschappijen met het Joel
ons orgaan te leggen in de salons van alle schepen.
Op die schepen, welke jaarlijks vele Nederlanders
uit het vaderland wegvoeren hebben deze dus gedurende
de reis gelegenheid kennis te maken met ons Verbond en zal, naar we hopen, bij velen de belangstelling in ons streven worden opgewekt.
Gedurende het jaar 1905 werden 5 bestuursvergaderingen en eene algemeene vergadering gehouden. Op de laatste werd door den Heer
J. H. Tours, Luitenant ter Zee 2e klasse op
H. M. »Kortenaer«, eene voordracht met lichtbeelden gehouden over Nederland en zijne Kolonien,
waarvoor we den Heer Tours hier nogmaals onzen
dank betuigen, terwijl we den wensch uitspreken
Z.W.E.G. weer eens spoedig in ons midden te
zullen zien.
Hebben we tot hiertoe meer onze alindacht
geschonken aan de werkzaamheden van het Groepsbestuur en aan hetgeen op het Hoofdeiland zelf
betrekking had, thans zullen we onze blikken
wenden naar de overige eilanden onzer Kolonie
en zien of het Verbond ook daar gedurende het
afgeloopen jaar vorderingen heeft gemaakt. Zoo
komen we dan het eerst op Bonaire.
Terwijl het aantal leden op r Jan. 1905 aldaar
bedroeg 9 is dit aantal door den grooten ijver,
waarmede de Heer Krijt aldaar de belangen van
het Verbond behartigt gestegen tot 23. Van de
boekerij wordt veel gebruik gemaakt en reeds
bestaat er behoefte aan uitbreiding. Hiertoe hebben
we ons reeds gewend tot de Boeken-Commissie te
Rotterdam met het verzoek ook eenige kleine
tooneelstukjes voor kinderen daarbij te voegen.
Verder wordt verwezen naar het verslag van den
Heer Krijt over de boekerij 1). Ook hier werd door
den Heer Tours eene voordracht met lichtbeeldeen
gehouden.
Door den ondergeteekende werd in de maand
October een propaganda-reis naar Bonaire gemaakt,
teneinde daar werkzaam te zijn in het belang van
het Verbond en welke reis men beschreven zal
vinden in het Bonaire-nummer van Neerlandia.
Door den Heer Krijt worden thans pogingen in het
werk gesteld om op Bonaire eene afdeeling van
het Verbond op te richten.
Ook op Aruba is groote vooruitgang waar te
nemen. Het aantal leden is daar van 12 tot 20
gestegen. Sedert het vertrek van den Heer Seheuerman is de Heer J. H. P. Schrils hier als vertegenwoordiger opgetreden en aan zijn grooten ijver is
1) Dit komt in het volgend nummer.
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voorzeker de toenemende belangstelling te danken
welke het Verbond op Aruba ondervindt. Ook hier
bestaat behoefte aan uitbreiding van de boekenrij,
waartoe we de hulp van de Boeken-Commissie weer
inroepen.
Binnenkort zal de ondergeteekende eene propaganda-reis naar Aruba ondernemen, terwijl de Heer
Schrils reeds pogingen aanwendt om de gegevens
te verzamelen voor een Aruba-nummer.

St. Eustatius.
Op I Januari 1906 bedroeg het aantal leden
8 tegen 9 op 1 Jan. 1 9 05. De belangen van het
Verbond konden in geene betere handen zijn dare
hier het geval is bij Mevrouw van Grol. Met
den grootsten ijver tracht zij steeds bij de jeugd het
aanleeren onzer taal aan te moedigen. Ook bier
is voor de boekenrij reeds uitbreiding gevraagd,
voornamelijk van kinderboeken.
Ook van dit eiland zal men binnen niet te langen
tijd een extra-nummer van Neerlandia kunnen verwachten. Met de laatste mail ontvingen wij bericht
dat Mevrouw van Grol spoedig wegens gezondheidsredenen naar Nederland zal vertrekken. Dat zal
voor het Verbond een groot verlies zijn ; doch
daaraan mogen wij niet in de eerste plaats denken.
Wij hopen dat Mevrouw van Grol, in het vaderland
teruggekeerd, spoedig hare gezondheid moge terugkrijgen en dat het Verbond na haar terugkeer op
St. Eustatius, weder op hare toewijding zal mogen
rekenen.

St. Martin.
Het aantal leden is met 3 vermeerderd en bedraagt
thans 8. Het Verbond wordt hier vertegenwoordigd
door den Heer J. A. Gravestein die, voor een
korten tijd naar Nederland vertrokken is. Gedurende
zijne afwezigheid worden onze belangen daarIvaargenomen door den Heer F. K. Thielen.
St. Martin geeft nog altijd weinig teekenen van
leven. Uit een schrijven van den Heer Scheuerman.
Hoofd der Openbare School blijkt dat eene boekenrij,
voornamelijk van kinderboeken wel nuttig zou werken.
Ook hiervoor zullen we ons wenden tot de BoekenCommissie.
Saba.
Het aantal leden bedraagt thans 2 tegen 1 op
I Jan. 1905. Als vertegenwoordiger is hier werkzaam
de Heer H. J. Beaujon. Uit het feit dat het den
Heer Beaujon nog niet gelukt is meer leden voor
het Verbond te winnen mag men wel besluiten dat
het Hollandsch element daar nog zeer zwak is.
Ofschoon wij moeten toegeven, dat onze taal op
de Bovenwindsche eilanden nog zeer weinig gesproken
wordt, hopen wij toch dat langzamerhand door het
oprichten van boekerijen en andere middelen, het
gebruik onzer taal zal toenemen In hun hart zijn
de ingezetenen Hollanders, waardoor wij vertrouwen
in ons pogen te zullen slagen.
Hiermede zijn we gekomen aan het einde van
het eerste jaarverslag. Gij, ingezetenen van deze
Kolonie, ziet daaruit dat het Verbond tot U gekomen is, niet alleen met woorden doch ook met
daden en naar ik vertrouw zijt gij overtuigd dat
gij door uwe toetreding als lid en uwe aaneen-
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sluiting tot onze groep medewerkt tot eene schoone
zaak, door welke de band tusschen moederland en
kolonie steeds grooter zal worden. Een woord van
dank aan de Curacaosche pers voor hare krachtige
en belangelooze medewerking mag hier niet achterwege blijven.
Gesterkt door de groote belangstelling, ondervonden in het afgeloopen jaar, zijn we vol moed
het nieuwe ingetreden.
Rekenende op uw aller onmisbaren steun, twijfelen
wij er niet aan dat onze arbeid ook in het pas
begonnen jaar goede vruchten zal dragen.

De Secretaris
der Groep „Nederlandsche Antillen" :
J. A. SNIJDERS JR.

Willemstad, Yanuari 1906.
Verkorte rekening en verantwoording
over het jaar 1905.
ON T VANGSTEN.
Schenking van den Gouverneur der Kolonie . f so.—
Bijdragen der leden ..
, . , 563.50
. . f 613.50

Totaal .
UITGAVEN.

Aan het Hoofdbestuur voor de algemeene kast ./ 333 .. . . . . . „ 127.--. . .
Gedrukten . .
Aan het Comitê Standbeeld Stadhouder Willem III „ 50.Porto's, schrijfbehoeften, enz.,
. . , .
. fl 45.575
10.—
Aan de vereeniging „Het Nederlandsche Lied"
12.95
Zegels en leges . , .
77
, .
Bodeloon
9.55
Diverse onkosten
37.775
.11

Totaal . . . . f 625.85
Ontvangsten . . „ 613 50
Nadeelig saldo .
Voor eensluidend afschrift,
De Onder-Voorzitter,

f 12.35

De Pen ningmeester,
J. A. SNIJDERS JR.

J. C. WAHLEN

Willemstad, I Yan. 1906.
Boekerij te Aruba.
De heer G. W. Zeppenfeldt, gezaghebber van
Aruba, zond d.d. 20 Januari volgend verslag in
betreffende de openbare bibliotheek van het A.N.V.
op het eiland :
Ter voldoening aan artikel 1 2 , lid 1, van het
Reglement voor de openbare bibliotheek op dit
eiland, goedgekeurd bij G. B d.d. I 7uni 1904
No. 405, heeft de ondergeteekende, Gezaghebber
van het eiland Aruba, de eer het volgende verslag
aan het Hoofdbestuur van het Algemeen Nederlandsch Verbond te Dordrecht in te dienen :
In het afgeloopen jaar zijn uit deze bibliotheek
487 boeken ter lezing uitgereikt.
De belangstelling van het publiek was in den
laatsten tijd niet zeer groot en in hoofdzaak is
zulks toe te schrijven aan den geringen voorraad
boeken, die in deze boekerij voorhanden is.
De boeken zijn allen reeds gelezen, zoodat slechts
een flinke vermeerdering hiervan de verflauwde
belangstelling weder kan opwekken.
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Niettegenstaande een door den ondergeteekende
bij de Boeken-Commissie ingediende aanvrage voor
nieuwe boekwerken, is tot heden geen gevolg
hieraan gegeven, hetgeen zeer zeker in het belang
van het doel van het Algemeen Nederlandsch
Verbond te betreuren is. 1)

Van onze Vertegenwoordiging
in het Buitenland.

Zijn leus was : Houd hoog den naam van al wat
Nederlandsch zich noemt, versterk den band die
ons bindt, en moot blijven binden met het moederland en stamgenooten. Wie onzer Rome de
laatste jaren bezocht kende van Heteren, en wie
hem kende achtte hem hoog, hield van hem om
zijn goed-Zeeuwsche rondheid, om zijn vriendelijk
hulpbetoon, om zijn helderen geest en zijne oprechte
vaderlandsliefde. In hem verloren wij een strijder
en verdediger van Nederlandsche belangen, zoo
eerlijk, zoo krachtig, zoo vol toewijding als er maar
weinige gevonden worden.
Onze Handel met Perzie.

Ter nagedachtenis.
De beer L. J. Lefebre, vertegenwoordiger te
Rome, schrijft :
De Nederlandsche kolonie te Rome heeft den
28en Maart 11. een groot verlies geleden door het
overlijden, op 49-jarigen leeftijd, van Dom Willebrordo van Heteren.
Geboren te Hulst, studeerde hij, na het Gymnasium te Katwijk bezocht te hebben, in de rechten,
eerst in Frankrijk, daarna, te Leuven en Amsterdam,
om echter op 2 6-jarigen leeftijd zich in de orde
der Benedictijnen te doen opnemen.
In het college van Maritsaes (Namen) zien we
hem meerdere jaren o. a. les geven in de Nederlandsche taal. In 1894 gaat hij voor 3 jaar naar
Brazilie ; teruggekeerd treedt hij te Rome op als
major domus van het Grieksch college, dat hij niet
alleen beheerde, maar waar hem tevens de lessen
in de Fransche taal werden toevertrouwd.
Aan zijn initiatief dankt eene nu ruim bevolkte
wijk in nieuwer Rome een flunk gesticht, waar
kraamvrouwen voor weinig geld een flunk maal
kunnen verkrijgen, waar moeders hare zuigelingen
en kleinen aan de zorgen der zusters kunnen toevertrouwen, waar ten slotte meisjes, na het afloopen
der staatsschool, zich bekwamen kunnen in enkele
handwerken, die haar later van nut en profijt kunnen zijn. De geheele inrichting verraadt de leidende
hand van den energieken Hollander, die zin heeft
voor orde en netheid. Maar naast deze drukke
bezigheden, vond van Heteren tijd en gelegenheid
de vele Nederlanders die te Rome voor langer of
korter tijd verblijf hielden, met raad en daad ter
zijde te staan.
't Is slechts weinige maanden geleden, dat ik
hem als Lid van het A. N. Verbond mocht noemen. Dat zulks niet eerder geschiedde was alleen
een gevolg daarvan, dat hem het Verbond onbekend was. Want zeiden zag ik iemand met meer
geestdrift als Lid toetreden, zOO vol sympathie met
ons streven Die sympathie vond hare bevestiging
in al wat hij die jaren in Rome voor zijne inedelandgenooten deed. Hij bracht met liefde en toewijding ons program in praktijk, uit eigen lust.

Wij betreuren dit zelf ook, maar zijn z66 overstelpt
door nieuwe aanvragen, dat aanvullingen nog niet verzonden
werden. West-Indie wordt nu spoedig geholpen.
Noot van de B.-C.

De heer J. P. de Hoog, vertegenwoordiger te
Teheran, schrijft d.d. 14 Februari aan het Hoofdbestuur :
„Naar aanleiding van Uw rondschrijven van
Januari 1.1. waarin gewezen wordt op het groote
belang voor den handel en onze nationaliteit om
met het land mijner vestiging handelsbetrekkingen
aan te knoopen, vestig ik Uw aandacht op een
belangrijker punt door hetwelk alles beter tot stand
zou kunnen komen, d.i. het uitbreiden van ons
consulaatwezen. Perzie is een uitgestrekt land en wel
zeven maal zoo groot als Duitschland. Het is niet
voldoende alleen te Teheran, hetwelk meer een
residentie dan een handelsstad is, een consul-generaal
te hebben; het is wenschelijk ook in havenplaatsen
waar de goederen aangevoerd worden en vanwaar
de handelswegen beginnen, consuls of vice-consuls
aan te stellen, die dan met den consul-generaal te
Teheran kunnen samenwerken. Die plaatsen zijn
Bushire, hetwelk onder een rubriek met Bender
Abbas gebracht kan worden, vervolgens Ahwaz en
Resht. Ook moeten het geen honorair-consuls of
vreemdelingen zijn, doch ervaren en kundige lieden
die de taal en landsgebruiken kennen, die lang in
Perzie geleefd en door hun werkkring eene ervaring
opgedaan hebben, alsmede door hun bezadigd optreden gedurende hun oponthoud het volle vertrouwen
genieten. Voor vreemdelingen hebben de Perzen
een zekere terughouding, zoolang zij door daden
of door hun levensaard nog niets getoond hebben.
„Handel, nijverheid, scheepvaart, uitvoering van
openbare werken, plaatsing van landgenooten in
ambten of betrekkingen van verschillenden aard,
zijn de belangen die ons bier bezig moeten houden.
In geheel Perzie bestaan op het oogenblik slechts
twee Hollandsche firma's die nog betrekkelijk klein
te noemen zijn, doch al hun moeite en tijd opofferen om het tot op eene zekere hoogte te brengen
en deze firma's bevinden zich in Teheran. Er
moeten ook in andere steden zooals Isfahan, Sjiraz,
Bushire, Tabriz, Meshed, Resht, Hamadan, Kermanshah en Ahwaz Hollandsche firma's opgericht
kunnen worden, die, wanneer zij met beleid en
voorzichtigheid gedreven worden, zeer goed kunnen
bloeien De toestand in Perzie is op het oogenblik voor den Hollandschen handel beter geschilit
dan v6Or den Russisch-Japanschen oorlog, waardoor
vele handelshuizen en fabrieken zijn teniet gegaan.
Zoo is het bijvoorbeeld op het oogenblik zeer
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gunstig om voor suiker zich een afzetgebied te
verzekeren. Men heeft nu reeds Fransche en
Engelsche suiker aangevoerd, welke vroeger niet
met de Russische suiker hebben kunnen wedijveren,
doch zelfs op het oogenblik zijn de prijzen te
hoog. Het is volstrekt noodig dat de suiker in
brooden van 2 kilo ingevoerd worde, hetgeen
tot dusverre in Indie niet gedaan werd. Na suiker
komt thee, welke het voornaamste artikel in Perzie
is. Dan koffie, specerijen, rijst, petroleum, bout,
ijzer, metalen, gedrukte goederen (hoofdzakelijk
Turksch rood) ook gebleekte en ongebleekte goederen, zooals die in Twente gemaakt worden en
waarnaar veel vraag is. Kortom alles vindt bier
een afzet, doch de Hollandsche kooplieden moeten
niet wachten, totdat zij aanvraag krijgen om iets
te ondernemen. Zoolang zij zelf niet bereid zijn
eenige consignation uit te zenden en met vol vertrouwen op hun landslieden te rekenen, zoolang
zal het nooit blijken of Holland in staat is bier
een afzetgebied te vinden. Ook moeten de kooplieden, die bier jets willen ondernemen, in de
eerste jaren op een niet te groote winst rekenen
en zich met een klein verlies tevreden stellen,
hetwelk later, wanneer zij eenmaal vasten grond
gevonden hebben, kan veranderen in groote voordeelen. Vooral worth hier veel tijd vereischt, daar
het vervoer door middel van muildieren en kameelen plaats heeft, zoodat in het ongunstigste geval
de waren eerst na anderhalf jaar aankomen.

Dinsdagavond 2 7 Maart had in de Hollandsche
kerk eene orgelbespeling plaats door den organist
der kerk, den heer Rudolph Loman. Ook de beer
Jan Hambourg, violist, liet zich hooren.
Waarschijnlijk zal deze orgelbespeling iedere
maand herhaald worden.
Dienzelfden avond werd de laatste winteravondvoordracht in de Hollandsche kerk gegeven door
Prof. Dr. S. Cramer van Amsterdam over »De
ontwikkeling van het Protestantisme in de 1 9de
eeuw," een belangrijke en leerzame rede.
Het succes der winteravond-voordrachten is niet
bevredigend. Tech zal de Holl. kerk het volgend
jaar nogmaals een proef nemen.

Het Hoofdbestuur heeft dezen brief toegezonden
aan den Minister van Buitenlandsche Zaken, die
den inhoud mededeelde aan den nieuw benoemden
Minister-Resident in Perzie, Jhr. Mr. J. E. de
Sturler, met verzoek zijne aandacht er op gevestigd
te houden.

Ingezonden.

Handelsbetrekkingen met Midden-Azie.
De heer C. van der Klaauw, vertegenwoordiger
te Boechara schrijft d.d. 28/13 Maart :
Het is mij gelukt rechtstreeksche handelsverbin dingen tusschen dit land en Nederland tot stand
te brengen. Er zijn 2 ladingen Java-peper uit
Amsterdam onder weg en ik hoop ook den uitvoer
van Java-indigo te bevorderen. Of ons product
in prijs en hoedanigheid met het Engelsch-Indische
wedijveren kan, hoop ik eerstdaags te vernemen.
Andere artikelen, waarover ik met Amsterdam
in bespreking ben, zijn : kwikzilver, soldeertin,
kruidnagelen, chinine.
Uit Londen.
De beer D. Krabman, waarn. vert. te Londen
schrijft :
Maandag 26 deter was door de Ver. Eenshezindheid een concert met bal georganiseerd. De
eenige Hollandsche kunstenaar wiens naam ik op
't program zag en dien ik het genoegen had te
hooren was de beer Ph. Abbas, cellist.
Door het mannenkoor der ver. werden o a. gezongen : Avondlied van J. Hooft en Bede van C.
A. Heinze.

Maandag 9 April trad voor de Ver. Eensgezindheid op de beer H. S. J. Maas, Consul generaal, met een rede over de „Aliens A. A." en de
Ned. Kolonie te Londen.
Uit Stellenbosch.
Dr. Godee Molsbergen schrijft :
Voort 't eerst, zoolang het Victoria College te
Stellenbosch (K.K.) bestaat, zijn de uitnoodigingskaarten voor den jaarlijkschen Studenten-ontvangavond, welke nu op Vrijdag 16 Maart plaats had,
in het Hollandsch gedrukt, naast Engelsche kaarten
voor de niet Hollandsch kennenden.

Wacht u voor overdrijving !
Hoe is ' t toch mogelijk, dat ondanks herhaalde
waarschuwingen van het Bondsbestuur er geen
maand voorbij gaat zonder dat Neerlandia ons
bewijzen brengt van een zoo ergerlijke overdrijving
op het gebied van de taalzuivering, dat mij bekend
is dat alleën daarom zich een van onze jongere
leden van het verbond heeft afgekeerd ! Nu is het
weer de beer Hoogenbirk die durft zeggen : „laten
we eens iets te ver gaan!" — Neon, waarde Heer,
laten we dat nu eens juist niet doen ! We moeten
niet te ver gaan, vooral niet te ver ! Voelt u dan
niet, dat u ons Verbond daardoor slechts belachelijk
maakt ? Wat beteekent toch dit dwaze strijden
tegen ingewortelde „vreemde" woorden ? Meent gij
dan door uw maak-woord (dat inderdaad een
„vreemd'' woord is, vooral als gij zelf erkent dat 't
zelfs voor u „uw bedoeling niet zoo goed " uitdrukt
als het uitheemsche 1) het ingeburgerde te doen
verdwijnen ? Meent gij door uw „Hollandsch" woord
te gebruiken ook maar de minste propaganda
(vreemd woord 1) te maken voor ons streven ? —
Is het tenslotte dan ons streven om onze taal „te
zuiveren'' ? 't Moet u toch bekend zijn dat die taalzuivering, en dan nog beperkt tot het gebied waar
zuivering nuttig en noodig is, eerst een zooveelste
plaats inneemt in ons program (vreemd. o, o !).
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Het wil mij tenminste voorkomen dat ik, die rustig

Aan de Redactie van Neerlandia.

'n „pasje" vraag aan den conducteur (o, wee !) geen

ziertje minder goed Nederlander ben, dan iemand
die „'n goed-voor-overal-heen '' , „'n voor-alle-lijnen",
't officieele „tweeritskaart" of „een dubbele " vraagt,
op gevaar of niet begrepen te worden ! — Maar
al te gek wordt het, als de besturen der afdeelingen
zelf zich schuldig maken aan dergelijke dwaasheden ! Reeds een vorig maal, bij de uitvoering van
Coers' liederenkoor voor de Afd. Amsterdam, heb
ik me braaf geergerd aan vertalingen van sopraan,
tenor enz. door weet-ik-wat voor gekke „Nederlandsche" vormen. Ik was toen nog niet zoo heel
lang lid en verscheurde ' t ingezonden stuk, dat
klaar lag.
Nu was er Vrijdag 23 Febr, een „Kunstavond"
georganiseerd(!) door de Afdeeling Amsterdam. Over
de kwestie of er wel reden was voor zoo'n ietwat
pretentieusen(!) titel — ik wil hier geen kunstkritiek schrijven. Onaangenaam deden alleen de
veranderingen in sommige der oude liedjes aatgebracht verscheidenen aan: van groot gevoel voor
die poezie getuigden die zeker niet! Ook wil ik
bier niet spreken over 't zeer geringe nut dat avonden als deze volgens mij voor onze afdeeling hebben...
Maar — in de hal hing een karton (ik wil hopen
dat geen van de vele(!) belangstellenden, die nog
geen lid waren, het gezien heeft!) met het opschrift:
„Goederenloods", o pardon, „Goederenkamer" !
Voor wie 't niet dadelijk begrijpt — 'n vrije vertaling van „garderobe " ! Gelukkig riep 't jongmensch
bij den ingang niet 't „Nederlandsche", maar
„Fransche" woord! Ik zou nu wel eens willen vernemen, wie aan die dwaasheid schuld heeft. Als er
dan vertaald moest worden, waarom dan niet „kleederenkamer" of „kleederbewaarplaats " — of was
men bang dat er dan „kinderbewaarplaats " zou
gelezen worden?! Misschien ook is ' t een vriendelijkheid, 1) mogelijk ook ironie (vreemd !) van den
verhuurder van de zaal geweest ! ?
Maar „klokslag halfnegen", zooals op de kaarten
stond, is in ieder geval een m.i. pietluttige zifterij
ik hoop niemand te beleedigen, want dit is niet
mijn bedoeling! — van het bestuur onzer afdeeling !
Moet „precies" verdreven worden, heeren? 2) - In
hoeveel tijd neemt u aan dat klaar te spelen?!
Ik weet wel dat de redactie van Neerlandia vaak
heeft gewaarschuwd tegen die vreeslijke overdrijving,
maar 't kan dunkt me geen kwaad het nog eens
te doen ! En er nog eens op te wijzen, dat niet
in het bannen van „vreemde" woorden 't zwaartepunt van onze beweging ligt, noch moet komen
te liggen ! Nederlandsch waar 't kan en antlers
rustig leenen, medestrijders, daarom kan onze strijd
evengoed gevoerd worden en blijven we even goede
Nederlanders

Adam,

2 5-2- ' 06.

J. H. POLENAAR.

1)
3)

Zoo is 't. RED.
Neen, precies mag blijven, dat is als kind in huis,
maar moet klokslag weg? Wacht u voor overdrijving
RED.

Kan een .7ood lid van het Algemeen Nederlandsch
Verbond zijn ?
Deze vraag schoot mij te binnen, toen ik de
eerste maal 't orgaan Neerlandia in handen kreeg.
Op den omslag las ik namelijk 't Joel ; en naar
mijne meening kan geen oprecht Jood, d. w. z. een
Jood, die meewerken wil tot instandhouding van
zijn stam, — lets wat 't Nederlandsch Verbond
van elk oprecht lid van de Nederlandschen stam verlangt — lid van bovengenoemd Verbond zijn.
We lezen toch op die bladzijde : . . . Versterking
van ONS nationaliteitsgevoel, lasterlijke beschouwingen tegen ONS yolk en ONZEN stam."
Dergeliike woorden kunnen alleen uitgesproken
worden door hen, wier voorouders tot de oorspronkelijke bevolking van Nederland behoorden, dus
niet door de Joden.
Ik meen dan ook, dat alle Joodsche leden, waartoe
ik ook behoor, moeten bedanken tenzij mijne opvatting verkeerd is, 't geen ik dan gaarne wensch
te vernemen.
J. SANDERS Az.

Amsterdam, 2 i

Febr. i 9 o 6.

De vraag van den Heer Sanders is niet dui
delijk. Bedoelt hij of voor en vanwege het A. N. V.
bezwaar bestaat tegen het lidmaatschap van Joden,
of wel twijfelt hij of een Jood als zoodanig voor
zijn geweten dat lidmaatschap kan verantwoorden?
In het eerste geval : hoe ter wereld zou voor het
A. N. V. bezwaar kunnen bestaan tegen het lidmaatschap van Joden ? Het vraagt immers in de
verste verte niet naar staatkundige noch naar kerkelijke belijdenis of richting. Het vraagt alleen naar
den wil om in een bond van Nederlanders en afstammelingen van Nederlanders samen te werken
tot onderlingen steun en tot verheffing der nationaliteit. En voor den Heer Sanders is toch ook
Nederland het vaderland ? Het zou eene beleediging
zijn daaraan te twijfelen. Wat doet het dan er toe of
ziin wieg oorspronkelijk stond in het Oosten ? Een
kind wel uit Duitsche of Fransche ouders, dat in
ons land is geboren en opgevoed, kan door en
door Nederlander zijn geworden ! Onze Burgerlijke
stand krioelt van vreemde namen, wier dragers
ondanks hun min of meer verwijderden oorsprong,
Nederland met liefde hun vaderland noemen.
In het tweede geval, wat het Joodsch-godsdienstige geweten betreft, dat zij en blijve een zaak van
den Heer Sanders zelf, bij twijfel, van diens geestelijken raadsman. Daar blijft het A. N. V. buiten.
Enkel zij hem herinnerd dat van de vele, en daarmede waarlijk niet de minste zijner Nederlandsche
geloofsgenooten, leden van het A. N. V., hij de
RED.
eerste is die twijfel uit.

Daar de toevloed van copie maandelijks sterk
toeneemt, zullen jaarverslagen voortaan slechts
RED.
verkort worden opgenomen.
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Vraag en Antwoord
De Redactie brengt onder de aandacht van alle
leden, dat de rubriek Vraag en Antwoord kosteloos
openstaat voor ieder, die inlichtingen verlangt omtrent
al wat met ons stamleven over de geheele wereld in
verband staat.
Vraag: Wordt de Wolvendaelsche kerk te
Colombo (Ceylon) in het Hollandsch bediend en
zijn er onder de afstammelingen van ' de Hollanders
leden van het A. N. V. ?
K. A. JAMES,
Bajan (Atjeh).
Antwoord: Op beide vragen moet het antwoord
ontkennend luiden.
Bizonderheden over de Hollanders op Ceylon
vindt men in den 5den jaargang (1 9 0 I) van NeerRED.
landia, blzn. 5 en 2 3.
Vraag: a. Bestaan er buiten »Eensgezindheid«
nog an dere Hollandsche mannenzangkoren van
Nederlanders in het Buitenland ? Zoo ja, welke
zijn hun adressen ?
b. Wie kan »Eensgezindheid« inzage geven van
»de Nederlander«, uitgegeven te Londen 5 Dec.
1873 ? (Dit blad heeft vermoedelijk slechts kort
bestaan onder leiding van zekeren Sauer (?) uit
Amsterdam in 187o met vele Hollanders naar
Londen overgekomen)
VER. EENSGEZINDHEID,

Londen.

ALLERLEI en MEDEDEEUNGEN.

Taalzuiverheid en Volkskarakter.
De heer F. Lapidoth schreef in het Zondagsblad
van het Nieuws van den Dag van 18 Maart een zeer
lezenswaardige kroniek over de Ned. spreek- en
schrijftaal. 't Volgende is er aan ontleend.
Kleine landen kunnen geen groote legers meer hebben, geen hoog woord meer spreken in aangelegenheden van internationalen aard en zij moeten hun waarachtige grootheid vinden in de waardigheid, waarmede zij, naar binnen en naar buiten, van hun
zelfbewustzijn getuigen. Hoe zuiverder wij echte
Nederlanders blijven en toonen dit in elk opzicht
te willen zijn, hoe minder gevaar onze grenzen
zullen loopen en hoe zekerder onze onafhankelijkheid door machtiger volken dan wij zal worden
geeerbiedigd.
Onze neringdoenden en nijveren bedienen zich
noodeloos van vreemde talen, onze wereldsche
landgenooten doen desgelijks, vêlen hunner stellen
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er een eer in zich aan te stellen alsof zij geen
Nederlandsch verstonden. Ja, in Nederlandsche
schouwburgen, bij Nederlandsche voorstellingen,
heb ik Engelsch en Fransch hooren spreken door
Nederlandsche toeschouwers.
Och, als de Nederlandsche schrijvers maar het
goede voorbeeld zouden willen geven ! Nog immer
denken zij, dat Oeuvre wat anders is dan Werk,
dat peinture wat anders beteekent daft schilderwijze,
dat grandioos grootscher is dan grootsch en superieur voortreffelijker dan voortreffelijk, terwijl sereen,
lumineus, etc., etc., etc. verhevener, — chemise,
robe, pantalon en dergelijke fatsoenlijker moeten
klinken dan de Nederlandsche woorden. 0, hoe onzinnig dat is, begrijpen dadelijk zij, die lang genoeg
buitenslands hebben gewoond om met den klank
der vreemde woorden even vertrouwd te zijn als
met lien der Nederlandsche.
Ik geloof niet onrechtvaardig te zijn door te
zeggen, dat vele verslagen en artikelen in de dagbladen wemelen van taal- en stijlfouten, waaronder
Germanismen, Gallicismen, verkeerd gebruikte of
verkeerd geschreven vreemde woorden.
Die dagbladstijl van mindere hoedanigheid is
66n uiterste.
Andere vindt men in „kunstproza " , in het
werk van onze „woordkunstenaars."
Nu is die „kunst"-schrijverij even noodlottig voor
de taal als het bedenkelijke geknoei der gauwstellers voor courantenverslagen. Want, uit angst
voor banaliteit, gaan die „woordkunstenaars " het
echte Nederlandsch ge weld aandoen.
Dat allen, die begrijpen, dat een yolk verplicht
is de taal zuiver te houden en krachtig, omdat het
volkskarakter zich daarin het meest volkomen uit,
de pogingen steunen van hen, die met of naast
de voormannen van het Algemeen Nederlandsch
Verbond strijden tegen taalverarming. ' t Is hoog
tijd, dat de Nederlanders algemeen leeren inzien,
dat slecht spreken geen verdienste mag heeten en
slecht schrijven in het openbaar zondigen is tegen
een der voornaamste, hoewel dan ongeschreven
wetten, waardoor ons volkMeven moet worden
beschermd.
Sturist en Stal.
In een onzer dagbladen stelde onlangs een inzender voor, een chauffeur voortaan sturist te noemen.
Hij had het woord uit kindermond opgevangen.
Volkomen Nederlandsch klinkt de naam niet, maar
men heeft toch ook bloemist, fluitist enz. Als de
menschen er nu slechts aan willen, dan zijn wij
van chauffeur af. Bestuur der en het oude koetsier
zijn overigens ook aan bod.
In de Kampioen, het weekblad van den Algemeenen Nederlandschen Wielrijdersbond, Toeristenbond voor Nederland — aan den langen naam
herkent men al dadelijk het goed vaderlandsche
karakter van de vereeniging — begroet iemand
het nieuwe woord sturist met vreugde. Maar — het
automobielwezen leeft nog grootendeels op vreemde,
„zou er nu ook nog
meest Fransche woorden
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geen Hollandsch woord voor garage gevonden
kunnen worden ?" vraagt hij. De letterlijke vertaling ervan is „wijkplaats", zegt de schrijver (de
beteekenis is oorspronkelijk anders ; hij sla er LittrO
maar eens op na); hij vindt echter beter bet over
te zetten met „bergplaats" ; men spreekt ook reeds
van „bergplaats voor rijwielen", merkt hij op.
Zou 't niet eenvoudiger wezen van stal te spreken ?
Dat is niet dlleen korter, maar komt met bet spraakgebruik meer overeen. De automobiel, die men nu
in een garage bergt of laat staan, vervangt bet
gewone rijtuig. Een rijtuig nu stalt men ergens..
Een ruimte, waar men zijn rijtuigen stalt — zoo
drukt men zich uit — is een stal of stalling. Er
is dan niets tegen om te zeggen, en ongetwijfeld
zegt men ook reeds : Ik heb mijn auto gestald bij
Die-en-die. Zoo kon iemand bekend maken, dat er
bij hem stalling is voor auto's ; dat hij heeft een
automobielstal. Het vreemde, dat misschien voor
sommigen nog in deze samenvoeging gelegen is,
gaat er door de gewoonte gauw genoeg af.
Het Fransche garage, dat bovendien voor de
groote meerderheid van ons yolk niet behoorlijk
uit te spreken is, zit er nog niet zoo vast in, of
het kan gemakkelijk verdrongen worden. Om de
kortheid kan men aan het Fransche woord ook
de voorkeur niet geven, want men moet feitelijk
spreken van een automobiel-garage. Garage wordt
in het Fransch niet uitsluitend van een stalling voor
auto' s gebruikt. Roeiers spreken van garage als
zij hun loods of schuitehuis bedoelen. Bij de scheepvaart en de spoor heeft het woord ook zijn beteekenis.
Welke automobiel-handelaar geeft nu eens het
voorbeeld en laat den schilder komen om zijn
„garage" uit te vlakken en er met fiksche letters
„automobielstal " of korter nog „auto-stal" voor in
de plaats te zetten ?
Hollandsche prentenboeken voor Belgie.
Een Alkmaarsche boekhandelsfirma vroeg inlichtingen omtrent de oorzaken van den afnemenden
invoer van Hollandsche prentenboeken in Belgie.
Het Bestuur der Ned. Kamer van Koophandel
te Brussel heeft bij den Belgischen Boekhandel
inlichtingen ingewonnen.
Het antwoord bevestigt het verschijnsel en noemt
als oorzaken :
I°. De hooge invoerrechten waardoor het artikel
moellijk kan concurreeren tegen inlandsch of misschien goedkoop buitenlandsch fabrikaat.
20. Dat het debiet van goedkoope prentenboeken
zich meer en meer centraliseert in bazars die uit
den aard der zaak hunne administratie zooveel
mogelijk vereenvoudigen en hunne artikelen betrekken van groote binnenlandsche of buitenlandsche huizen. Deze bazars zijn over het algemeen
op franschen leest geschoeid.
30 . Dat de inhoud van Hollandsche prentenboeken in veel opzichen niet geschikt is voor
Vlaamsche kinderen, omdat de woordenkeus in
Holland in omgang met kinderen zeer afwijkt van
die met Vlaamsche kinderen.

Voor dit laatste geval zou een oplossing gevonden kunnen worden wanneer er Belgische uitgevers zouden zijn die groote getallen durfden
koopen ; dan zou de Hollandsche uitgever gemakkelijk den text, die in een prentenboek toch dikwijls
van ondergeschikt belang is (wat de onkosten van
drukken aangaat), door een Vlaamsche kunnen
vervangen.
Daar ik, zoo schrijft de inlichtinggever, de ondervinding heb dat het lezen van Nederlandsche
boeken de laatste jaren zeer is toegenomen en zich
nog steeds uitbreidt, kan ik niet begrijpen dat het
kinderboek meer Fransch zou moeten zijn, doch
ik leid daar uit af dat het wel enkel materieele
oorzaken zijn die het debiet van goedkoope Hollandsche prentenboeken in Belgie hebben doen
verminderen.
Holland op zijn malst.
De beer F. W. A. J. van Peski te Rotterdam
schrijft aan Neerlandia :
Zou het geen tijd worden dat het A. N. V.
eens te velde trok tegen het »Brokkenhuis«, dat
te Rotterdam, — (en misschien ook in andere
plaatsen van ons vaderland) bestaat. lk hedoel
natuurlijk niet tegen de »instelling«, want dan
zouden we vermoedelijk en gelukkig wel op geen
enkelen medestrijder kunnen rekenen, maar tegen
den »naam«. Steeds heb ik me verwonderd hoe
men daar toch aan gekomen is. Toevallig echter
kreeg ik eenige dagen gele gen het »Brokkennieuws«,
orgaan van het »Brokkenhi is« in handen.
Op de eerste bladzijde in het hoofdartikel,
las ik een lange verhandeling over het doel van
het »brokkenhuis«. Hebt ge — zoo stond daar
— een stoel, die op Brie pooten in plaats van op
vier pooten staat, een vaas, die stuk is, een das,
die u verveelt, zend uwe »brokken« dan naar ons.
Den armste der armen bewijst ge daardoor een
weldaad.
N( oit had ik gehoord dat mijn stoel die stuk
was, of mijn das, die mij verveelde behoorde tot
mijne »brokker, «.
Doch de tweede bladzijde van »brokkennieuws«
hielp me ineens uit den droom. Want daar aanschouwde ik een keurige teekening van het »Berliner Brockenhaus«.
Hoe is het mogelijk, dat men een vreemd woord,
dat in onze taal ook wel voorkomt, doch in geheel
andere beteekenis, »zoomaar« naschrijft, zonder te
bedenken dat men onzin schrijft !
Waarlijk, ddarvoor moet men toch maar in
Nederland wezen.
Onze oude stoel, vaas en das, zijn dus niet
meer onze »rommel«, maar onze »brokken«. We
hebben dus geen »rommelzolder«, »rommelkamer«,
enz., maar een «brokkenzolder« en »brokkenkamer«.
Nochtans hoop ik dat het Rotterdamsch Brokkenhuis, binnen weinige jaren in een tienmaal zoo
groot rommelhuis verandert.
„Duinoorder" beweert in de N. Arnh. Ct. dat
er in het „Cafe de la Hollande Mdridionale"
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(Zuid-Hollandsch Koffiehuis) bordjes hangen met
het opschrift : „Filets de harengs m6ridionale".
Op zijn vraag of men ons zeebanket zoo in
het Zuiden eet, antwoordde de kellner dat het een
„specialite de la maison' is.
De sthrijver verzucht : de Hollander kan zijn
vermaard zeebanket niet eens meer zonder vreemde
sans eten.
Groot Hotel Coomans.
De invloed van het A. N. V. doet zich langzamerhand in verschillende richting gevoelen. Niet
meer Grand maar Groot Hotel Coomans staat er
in de bladen aangekondigd en de inrichting schijnt
er een eer in te stellen lid van het A. N. V. te
zijn, want ze laat het onder haar naam drukken
en dan volgt een voor 't grootste gedeelte Hollandsche spijslijst.
Ook de beheerder der Hotelvereeniging, de heer
P. S. A. van Doorene, Schiekade 181, heeft besloten Hollandsche spijskaarten in te voeren.
Een nieuw Verkade-album.
Waar Neerlandia herhaaldelijk aanspoort tot bevordering van eigen nij verheid kondigt het gaarne
met ingenomenheid dit vierde album aan. De vorige
waren geen Hollandsch werk. 't Nieuwe, getiteld
»Lente« en 't eerste van een reeks jaargetijde-boeken,
is geheel Nederlandsch product.
De heer Jac. P. Thysse, de bevoegde natuurkenner, die met den heer E. Heimans zoo menig
uitmuntend werkje over de dieren- en plantenwereld
van ons land schreef, leverde den onderhoudenden
en leerrijken tekst, knappe teekenaars als L. W. R.
Wenkebach, Jan van Oort en Jan Voerman Jr.
ontwierpen de plaatjes, welke de jeugd uit de
beschuit- en chocoladebussen, uit de koekkartons
en theelichtpakjes moeten opdiepen om er het
album langzaam mee te vullen.
Vele plaatjes van bloemen, planten, vogels, vlinders, insecten en landschapjes zijn een lust voor
het oog. Ze werden in kleuren gedrukt bij de firma
Roeloffzen-Hubner & van Santen (Amsterdam) en
S. Bakker Jzn. (Koog a/d Zaan). De letterdruk is
van de firma Mouton & Co. (Den Haag), het papier
werd geleverd door Van Gelder Zonen (Wormer.
veer), S. Stokkink & Van Lith (Amsterdam) bonden
het sierlijke album.
Het titelblad geeft een kijkje op de molen-rijke
Zaanstreek.
Het geheel levert het bewijs dat men niet naar
het Buitenland behoeft te gaan om op dit gebied
iets goeds te verkrijgen en zal er veel toe bijdragen
om minachting voor eigen nij verheid te doen verdwijnen.
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Swart, Jan de Ruiter en J. Louis Pisuisse.
Men wil de talrijke Ned. elementen welke zich
in de Engelsche hoofdstad bevinden meer samenbrengen om de Ned. belangen aan gene zijde van
de Noordzee krachtiger dan voorheen te behartigen.
Om een overzicht te krijgen van het aantal leden
der Ned. kolonie te Londen heeft men Brie bijeenkomsten georganiseerd op 2 April 1 ), 23 April en 24
Mei, waarop o. m. bekende Ned. musici als Mej.
Joh. Heymann (piano), Mej. Annie van Dijk (zang)
en Louis Zimmermann (viool) belangeloos zullen meewerken.
Ook zal de populaire Engelsche spreker Rev.
Grundy een voordracht houden over »The Streets
of London.«
Alle Londensche Hollanders zijn welkom en behoeven geen toegangsprijs te betalen.
Om de groote kosten der 3 feestavonden te bestrijden zijn en worden bijdragen gevraagd, welke
men kan doen toekomen aan den penningmeester
J. T. Grein, 2 9 Mincing Lane E.C.
Neerlandia wenscht aan deze mededeeling, ontleend aan een rondschrijven der genoemde commissie, toe te voegen, dat deze Ned. beweging te
Londen, zij het al niet ontstaan onder den invloed
van het A. N. V. toch zeker geheel in de lijn valt
van ons Verbond, dat de Ned. beweging over de
geheele wereld tracht te leiden en voortdurend aan
kracht wint. Laat men nu nog een stap verder
gaan en zich als Afdeeling Londen aansluiten bij
het A. N. Vt
Door deze samenwerking toch zullen en de Nederlandsche stam en zijn vertakking te Londen
meer gebaat zijn dan wanneer men zich enkel
plaatselijk vereenigt.
Leesavond te Paramaribo.
Een gezellige avond aan velen bezorgde het
groepsbestuur Dinsdag, 13 Febr. door de voordrachten van de heeren J. R. Thomson en E. B. J.
Luitink, leden van het groepsbestuur.
De heer Thomson, een autoriteit in de Surinaamsche geschiedenis, diepte staaltjes op van het vroegere
plantersleven in Suriname, waarbij onze voorouders
er niet al te best afkwamen. De schatten die de
plantages opbrachten gaven aanleiding tot een ongehoorde weelde en verkwisting, vooral in de
hoofdstad ten toon gespreid door »beheerders» of
eigenaren van plantages. De directeuren op de
plantages gaven hen in dit opzicht niet veel toe,
en waren bovendien vermaard om hun ruim geweten.
In dien tijd moet het voorgekomen zijn, dat een
directeur aan zijn principaal bericht zond, dat nieuwe
koperen ketels dringend noodig waren, daar de
oude door houtluizen waren opgevreten. De heer

Ned. Centraal Comite te Londen.
Zooals onze waarn. vertegenwoordiger te Londen
in het Maartnummer reeds met een enkel woord
meedeelde heeft zich daar een Ned. Centraal Comite gevormd, bestaande uit de heeren F. C. Stoop,
J. T. Grein, W. Roosegaarde Bisschop, W. K. de

1) De eerste bijeenkomst slaagde uitmuntend. De zaal
was stampvol. Ook Luit. Vogel verleende zijn medewerking.
Groote geestdrift was er toen hij Lodewijk Mulder's „Neerlands vlug" met de - driekleur in de hand voordroeg. Men
zong het Nederlandsche volkslied. Gedurende de rust werd
voor de noodlijdenden in Zeeland ingezameld
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Thomson deelde mede, in de Koloniale Bibliotheek
menige plaat ontdekt te hebben die een typische
kijk geeft op het leven in die dagen van rijkdom
en weclde. De spreker werd voor zijn onderhoudende
voordracht hartelijk toegejuicht.
Ook de zeer doorwrochte rede 1) van den heer
Luitink vond een dankhaar gehoor. De spreker
schetste het Nederlandsche yolk van of de oerperiode van zijn bestaan tot zijn tegenwoordige ontwikkeling en beschaving, die hij zeer hoog stelde.
De eigenaardigheden van dit %olk, zijn deugden en
gebreken, werden op kernachtige wijze geschetst
en verklaard uit de geschiedenis van het land, en
uit zijn bodem en klimaat.
(Onze West.)

zichte van het verkrijgen van permesso's en beveelt
alien die ze wenschen aan, zich rechtstreeks tot den
Min. van Buitenl. Zaken te wenden.
Er is bovendien te Rome een officieele wetenschappelijke Ned. zending, bestaande uit tie heeren
dr. G. Brom en dr. J. F. L. Orbaan, die ongetwijfeld
studeerenden zullen willen voorthelpen.
Uitspraak prijsvraag reclameplaten.
De beoordeelingsraad besloot in plaats van een
eersten en tweeden prijs, drie prijzen toe te kennen
als volgt :
Motto
f)

Afd. Arnhem en Omstreken.
Voor deze afdeeling trad 3 April op de heer
Dona van Hilversum met een lezing over „Leven
en Werken van Rembrandt' . Een reeks fraaie
lichtbeelden verhoogden zeer den indruk van het
gesproken woord.
Hollandsche Tooneelisten naar de West.
Den 2den Mei a.s. denkt een gezelschap I-loll.
tooneelisten per »Prins Willem III« naar Suriname
en Curacao te vertrekken, ten einde in die gewesten
gedurende een paar maanden tooneeluitvoeringen
te geven. Het gezelschap bestaat uit de dames
Mevrouw T. Post en Meiuffrouw Chr. Staas en de
heeren G. J. Arbous, D. van 011efen en G. J. van
Staalduynen. Wijl de uitvoering van dit plan aan
eene vrij groote risico onderhevig is, heeft het
gezelschap vooraf pogingen rnoeten doen, om geldelijke medewerking te verkrijgen. Het was de heer
Fred. Oudschans Dentz, West-indisch ambtenaar,
die heeft getracht voor deze zaak de belangstelling
op te wekken van het Algemeen Nederlandsch
Verbond, met den uitslag, dat de groep Nederlandsche Antillen op lofwaardige wijze dit goede
plan heeft helpen verwezenlijken, terwijl de Groep
Suriname zich ook tot medewerking bereid heeft verklaard. Zelfs hebben de bemoeiingen van den heer
Oudschans Dentz tot het gelukkige resultaat geleid, dat
het Groepsbestuur op Curacao zich welwillend bereid
heeft verklaard, de organisatie op zich te nemen.
Curacao-nummer.
Om te voldoen aan de vele aanvragen is dit
nummer herdrukt in een oplaag van i 000 ex. welke
tegen toezending van 25 ct. per stuk te bekomen
zijn bij de Administratie. In Ned. Indie zijn ex.
verkrijgbaar bij den heer F. F. Borel, Groepssecretaris,
Weltevreden, in Suriname bij den heer J. R. Thomson,
groepssecretaris, voor denzelfden prijs.
Als schoolprijzen werden 30o ex. voor Curacao
aangekocht.
Permesso ' s voor Musea in Italie.
Dr. N. J. Beversen te Zwalle geeft in het Alg.
ook zijn meer aangename ervaring ten opAls uitgave der Groep Suriname verschenen bij J. H.
Oliviera, Paramaribo.
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Stameenheid
f 150.Semper Solus . . f 7 4 .Pax ..
. f 75.—

Bij opening der naambriefjes bleken inzenders
te zijn
Joh. B. Schreiner, 2e Jan v. d. Heydenstr. 84, Amsterdam.
Jan de Graef, Callenstr. 15, Berchem, Antwerpen.
Renaat Bosiers, Breughelstr. 27, Antwerpen.
De beoordeelingsraad heeft het Hoofdbestuur in
overweging gegeveu in plaats van 6611 reclameplaat, prentbriefkaarten van de bekroonde ontwerpen
te laten vervaardigen en daarvoor tegen een vergoeding van f 25.— ook in aanmerking te laten
kornen de ontwerpen ingezonden onder de motto ' s :
Ik zal handhaven, Voot het Dietsch bestaan, I. en

Wapen met balk.
Afd. Alkmaar en Omstreken.
Tot bestuursleden van deze Afd. zijn gekozen
de heeren Dr. j. W. Wicherink, re Voorzitter: Dr.
G. Blokhuis, re Secretaris: P. H. Krekelberg,
Penningmeester: J. P. H. de Lille Hogerwaard, 2e
Voorzitter: de dames Mej. A. C. Keg, 2e Secretaris:
Mej. M. de Wit, 2e Penningmeesteresse en de heer
G. Ripping, lid. De jeugdige Afd. telt op dit
oogenblik reeds 52 leden.
Afd. Haarlem en Omstreken
heeft de vorige maand een proef genomen met
een zangavond voor 't yolk, die als geslaagd mag
worden beschouwd; onder de meisjes waren ook
eenige moeders aanwezig en er heerschte een prettige stemming.
21 Maart trad voor de Afd. op de heer Ach.
Daled met zijn lezing over Brugge ' s Kunstschatten.
4 April sprak Dr. M. S. Lingbeek en voerde een
koor van i 2o zangeressen en zangers Nederlandsche
liederen uit. Deze avond ging uit van de N.Z.A. V.
en het A.N.V.
Amsterdam.
Dinsdag 20 Maart trad voor de leden der drie
Amsterdamsche Afdeelingen op de heer Achille
Daled, bewaarder van het stedelijke Museum te
Brugge met een lezing over de praalgebouwen en
kunstschatten dezer beroemde' Vlaamsche stall. Een
I oo-tal lichtbeelden verhoogden de waarde der
belangwekkende voordracht.
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Vraag om inlichting.
Wie kan het juiste adres meedeelen van :
J. Eschbach,
vroeger Resident van Boeleleng.
A. H. Termijtelen
»
Kapt. Arjllerie, Batavia.
I. A Rijn v. Alkemade, A
Resident van Palembang.
Mr. J W. F. Cohen Stuart A
Directeur v. Justitie, Batavia.
Dr. S Fig gie ro Directeur van het Kon. mag,
netisch en metereologisch Observatorium, Weltevreden.
P. F. Postma,
A
Luit. t. Zee 2e kl., Batavia.
L. F. J. Veenhuizen
A
Kapt. Infanterie, Koeta Radja.
A
J. H. B. Oomen,
Ass. Resident, Poerwokarta.
A
J. Seulijn,
Directeur plantage Waterland.
Paramaribo.
W. Winckel
2e Sweelinckstraat 53, den Haag.
G. Wieseman
Naaldwijk.
F. J. Broers
Off. van Gez. I e kl. alb Hr. Ms.
Cerberus, Marinewerf, Amsterdam.
N. J. C. van Hasselt •
Zadelstraat 16, Utrecht.
Mej. B. Schultz,
• litt. cand. Hendriklaan 12, Amterd.
N v. Wijck jurriaanse •
pia Mevr. Wed. C. Mol, Keizersgracht 422, Amsterdam.
Joh. B. Smits,
LeidscheVaart I 37a, Heemstede.
W. P v. Stockum,
Jur. Stud , Speenstraat 6, Leiden.
C. J. Blok
vroeger Off. v. Adm. le kl. K. N. M.
p/a Jacometti, Koningsplein,
Batavia.
A. G. Gerlings
Koopman,
C. J. v. d. Steen v. Ommeren
Hoofdbeambte Dept. der Kol.
Spoorwegen, Paramaribo.
E. J. van Gorkom
Groothertoginnelaan 49,
Den Haag
A. G. F. Young,
Regentesselaan 194
(thans Indie).
Felderhof
Fortlaan, Bussum
J. C. van Iterson,
Luit. t/Zee, Alexanderplein 9,
Amsterdam.
Mr. M. E. G. Joakim,
Jur. Cand., Nieuwsteeg 5,
Leiden.
Richard M. Erdmans
121 W 'loth street, Chicago.
0. L. Eshauzier
2e Luit. Artie, Helder.
M. Verschoor,
Maaskade W.Z. 58, >>
J. F Drughorn A.Hz.,
Student Leliegracht 17,
Amsterdam.
J. N. Koning
Insp. der Compt. Mij. tot
Expl. v. S.S , Mauritsstraat 22,
Breda (thans Indie).
Ds. C. Pieneman
Ger Predikant, Boezemsingel
96, Rotterdam.
Ph de Kanter,
Luit. t. zee.
>>

J.
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de Uitg. Mij. „Vivat" te Amsterdam, door wie we
iedere week een pak Ge111. Stuiversbladen toegezonden krijgen ;
een belangstellende te ' s Gravenhage, die ons voorziet van I 0 ex. Ge111. Volksweekblad;
Ook den zenders en zendsters der couranten
brengen we hier onzen dank !
Wij kregen toezegging van de Afdeeling Leiden
van 't A. N. V. voor een ruime bijdrage in geld,
evenals van 't Hoofdbestuur van de N. Z. A. V.
en van de Afdeeling Rotterdam van de N. Z. A. V.
Mogen we de lezers van ons Jaarverslag opmerkzaam maken op het daarin gedane verzoek
aan leden van Leesgezelschappen, om de afgelezen
Nederlandsche boeken en tijdschriften op te koopen
ten behoeve van onze commissie ? Dit zou juist
een goed middel zijn om in het bezit te geraken
van lectuur, die niet zoo heel oud is. En voorts bevelen we het lezen van het geheele Jaarverslag ten
zeerste aan !
In December 1905 is te Parijs opgericht : De
Vereeniging van Nederl. Werkl. en Empl. „Hollandia," die door ons voorzien wordt van couranten,
en binnenkort ook een kist boeken zal ontvangen.
De laatste weken kwamen weer 16 kisten gereed, bestemd voor Debatsvereenigingen in de KaapKolonie en takken der A. C. Vr. V. aldaar, en
enkele voor andere aanvragers in Zuid-Afrika.
Op de Algemeene Vergadering, 24 Maart j.l. te
Dordrecht gehouden, werd door ons voorgesteld,
dat alle afdeelingen van het A. N. V. sub-commissies zouden vormen, om steeds met onze commissie voeling te houden. Wij hopen, dat de
afdeelingen aan dit verzoek gevolg willen geven.
Eerstdaags worden o. a. aanvullingskisten gereed
gemaakt voor de bibliotheken op Aruba, Bonaire
en St. Eustatius.

De le Secretaris,
DR. W. VAN EVERDINGEN.

Van de Boeken-Commissie
Naar aanleiding van ons Jaarverslag, dat deter
dagen aan d 't ,Hoofdbestuur verzonden is, wen
schen we nog een en ander nader toe te lichten.
Behalve tallooze kleinere of grootere zendingen
boeken van verschillende belangstellenden, mochten
we bijzondere schenkingen ontvangen van
de Afdeeling Amsterdam van 't A. N. V., die ons
maandelijks 5 ex. van Boon's Ge111. Maandschrift
zendt ;
het Bijbelgenootschap te Amsterdam, dat een aantal
bijbels, psalm- en gezangboeken voor de Zeemanshuizen gezonden heeft;
de Afdeeling Haarlem van 't A. N. V., die dit
jaar voor bijzonder veel mooie boeken gezorgd
heeft ;

Rotterdam, 3 April 'o6.

NIEU WE LEDEN.
Groep Nederland.
Beschermende Leden.
W. Nijinan, Hotel Zwijnshoofd,
Arnhem.
Dr. I. I. Homoet, Geneesheer, Roggestraat 16,
H. Linders, Magazijn van Gas- en Waterleidingartikelen. Koningstraat 69,
A. C. Pliester, Apotheker en Scheikundige,
Bakkerstraat 13,
G. Berentsen, Dir. Venn. Vroom & Dreesman
in Manufacturen,
Th Smeulders, Timmerman-Aannemer, Steegoversloot 27,
Dordrecht.
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R. J. E. Rijkens, Pennock's Hotel en Restauratie,
Wijnstraat I, Dordrecht.
*
J. J. Dalmeyer, Spuiweg 84a
Huiskens & van Dijk, Machinefabrikanten, Vest ro
2
D
H. Teitsma, Hotel Bellevue
F.v. Duynen, Sleepdienstondernemer, Merwedekade 18 2
E. M. M. Kramer, in Manufacturen, Vriesestraat
)
J, J. Beynes, Kon. Fabriek v. Rijtuigen en Spoorwagens, Zijlweg 38a,
Haarlem.
J. Brinkmann, Gebr. Brinkmann, KoffiehuisD
restauratie, Gr. Markt
A
H. Weimar Sneltjes, Apotheker, Jansstraat 27
Fa. J. van Roon en Zn., Biljardfabriek, Jansweg 49 *
Jo. de Cock Rouaan, Tandarts, jansbuitensingel 6, Arnhem.
Dr. H. van Bommel van Vloten, Geneesheer
*
jansbuitensingel I
Mr. J. L. C. van Essen, Hertogstraat 27
/
K. Nieukerke, Haagsch Speelgoedmagazijn, Steenstraat 2 )
Z.Exc. Baron Mollerus v. Westkerke, Commissaris
D
der Koningin in Gelderland
A. Simons Mz., Koninginnegracht 77
Den Haag.
D
Mr. S. J. Hogerzeil, Bankier, Wagenstraat 8
L. J. de Wolf, Glashandel en Glasfabriek, RivierA
vischmarkt 4,
C. L A. Swiiste, Hofschoorsteenveger,
7)
Jan Hendrikstraat 11
Dr. H. R. Hoetink, Geneesheer, Stationsweg 97 f Den Haag.
S. R. L nk el, fa. Herman Zahn., Boekhandel
A
Oranjeplein,

Allen opgegeven door den Heer .7ac. Post.
G. j. 0. Dikkers, Fabrikant
Opg door den heer D. Krabman Jr., Londen.

Hengelo.

Gewone Leden.
P. Romijn, Arts, Lindengracht 67rood,
Dordrecht.
D
L. Rijkens, Ned. Koffiehuis Zahn,
A. M. Cattel, Onderwijzer, Nieuwkerkstraat 38r, *
J. H. den Bandt, in Verzekeringen, Steegoversloot 47, *
Dr. G. A. Bos, Homeopatisch Geneesheer,
Spuiweg 88a
C. W. Ridderhof, Horlogemaker en Gezichtskundige, Voorstraat 314
A. van der Weyden en Zn., Huis en Sieraadschilders, L. Breestraat 20
Fa. A. en C. van Megchelen, Handel in Yzer
waren, Gr. Spuistraat 2
Z. van Schelt, Bouwkundige, Lid v. d. Gemeenteraad, Kromhout 83
R. Statema, Boterhandel, Lijnbaan 186
Mej. Wed. H. A. Gelissen, in Kol. waren en
Scheepsbehoeften, Boomstraat 18
P. de Smit, Koffiehuis-restauratie «Industrie»,
Boomstraat 18
W. F. Hoogenboezem, Agent der Ned. Stoomsleepdienst
H. G. Bergman, Ambtenaar Gasfabriek,
Bleekersdijk 2aa,
J. A. den Bandt, Lid v/d Gemeenteraad,
v. Strijsingel 271B
D. Vogelenzang, Apotheker, Voorstraat 378
W J. C. van Buuren, Hoofd eener Chr. School,
Nieuwstraat 71
J. K. G Brandt, Procuratiehouder Gebr, Wolff Hz.,
Gravenstraat 14
Jan van Waardhuizen, Broodbakker, Spuistraat 3o
A. J. de Jong, Boekhandel, Wijnstraat 83
H. R. van Elk's drukkerij en Boekhandel, voorh.
firma H R. van Elk. Voorstraat 163,
sir. I-1. W. Fangman, President v.d. Voogdijraad,
Vrieseweg 26,
J. Kwak, Mr, Timmerman, Dijkstraat 19,
A. j. Terwen, Leeraar H. B. S„ St. Jorisweg 25rood,
W. L Broeksmit, Singel 175
Jan Krim Jr., in Drogerijen en verfwaren,
*
Vriesestraat 5I
H. Houtgraaf, fabrikant van blikwerk en geijkte
blikken inhoudsmaten, Vriesestraat 58,
De Pril van Leen, in Manufacturen

Dordrecht.
L. Leermakers, Sleepdienstonderneming,
*
Merwedekade 8,
Gebr. Sterk van de Weg, Meubelfabriek en Stof*
feerderij, Wijnstraat 94
D
A. Kruijs, Leeraar H. B S., Wijnstraat 124
Ph. Zock, Fabrikant van Scheepslantaarns enz ,
,
Bleijenhoek io
P. van Staveren Mz., Huis-, Grof- en RijtuigD
smederij, Bagijnhof 20
Ds. A. van der Sluis, Ned. Herv. Predikant,
,
Voorstraat
2
N. Mostert, Vleeschhouwer, Vriesestraat 82
Corn. Jan Seijffert, Mr. Timmerman en aannemer,
2,
Vriesestraat 82
H H. Aarts, Vert. Hees en Co., Alg. Muziekhandel, Groote Houtstraat 103
Haarlem.
D
P. van Ooy, Piano Magazijn, Kruisweg 57
P. van Thiel, Meubelfabrikant en Behanger,
2
Groote Houtstraat 101
P. van Ooy, Piano Magazijn, Kruisweg 57
2
P. van Thiel, Meubelfabrikant en Behanger,
D
Groote Houtstraat 103
A. van der Laan en Co., Barteljorisstraat
2
7)
J. Schreuders, Bankier, Groote Markt
Ph. J. G. Roest, Aanleg van Centr. Verwarming,
*
Riviervischmarkt I
A
A. J. Cats, Jansstraat 51
J. J. Schoevaart, Agent Bierbrouwerij «de Amstel*
Jansstraat 30
/
)
C. A. Joekes, Notaris, Jansweg 52
Fa. Th. M. Blom, Fabriek van Yzerwerken, Eerste
'1
Ned. Draadvlechterij, Jansweg 13
F. J. Dun, Hoofd eener Chr. School
Overschie .
I
A. Speelman, Oliefabrikant
C. W. Kuyk, Apotheker en Scheikundige,
Arnhem.
Ketelstraat 5o
I
Dr. J. Piekema, Oogarts, Velperplein II
/
G. van Orsoy Veeren, Notaris, Velperplein 2
H. Linnewiel, in Verbandstoffen en drogerijen,
*
Jansstraat 17
Ds. J. E. Schroder, Evang. Luthersch predikant,
A
Velperplein
H. J. H. Goossens, in kachels en fornuizen,
A
Velperplein J 6
2
Dr. J. B. A. Kipp, Apeldoornscheweg 122
*
M. A. P. P. Hulsken, Wijnhandelaar, Kerkstraat 19
D
J. H. Stoel, Mr. Timmerman, Kerkstraat 28
D. L. van Kesteren, Bloemisterij «Gelria»,
*
Eusebiussingel 19
A
J. Sijtsma Gz , Groote Markt I,
S. Hijman jz., Boek- en Kunsthandelaar,
.
Koningstraat 64
Fa. M Jansen, fabriek van Mandenwerk en
1)
Serremeubelen, Koningstraat 51
.
P. E. Vrijberg, kleermaker, Koningstraat 51
V. de Groot, Directeur der Gem. Reiniging,
7)
Pels Rijckenstraat 10
W. F. C. Schaap, Directeur Gemeentewerken
7?
Lawick van Pabststraat 5
W. Kappers, Huis- en Sieraadschilder
)
Gr. Markt 25, 26
Mej. A. J. Heidema, Provisor van van Tricht en
*
Pilgrim, Apothekers, Turfstraat 8
3.
A. de Graaf, Vischhandelaar, Turfstraat 4,
J. B Visser, Beddenmagazijnen,
.
Grooten Oord 6 en Jansplaats 32-33
T. C. G. Ten Bokkel, Directeur Rijkstelegraaf*
kantoor, v. Pallandstraat 22
H. Lamsvelt, Directeur Betuwsche Bank
A
Willemsplein
I
Mr. S. Roes, Notaris, Nieuweplein 37
A
J. van Woerden, Boterhandelaar, Roggestraat 42
)
Joh. Siblesz, Theehandel, Roggestraat,
M. L. C. Belderbos. Handel in Kol.waren enz.,
D
Zijpendalscheweg 2,
7,
Jhr, Mr. H. A. Elias, Advocaat, Sonsbeekweg 8,
G. Andre de la Porte, Directeur VerzekeringD
en Brandwaarborg-Maatsch., Sonsbeekweg 12,

NEERLANDIA.

io.
Arnhem.
J. C. A. Drabbe, Kapitein der Artillerie, D
D
H. I. Simons, Kunstsmederij, Doelestraat 21,
G. J. Misset, firma Karel F. Misset. Stoom*
Boek- Courant- en Handelsdrukkerij Jansplein 51,
»
Boekdrukkerij Karel F. Misset. Zwanestr. 25,
D
Firma H. J. van Lith, Sigarenmagazijn, Roggestr 17,
*
G. Berends, firma G. W. v. d. Wiel & Co., Rijnstr. 72,
*
*
W. A. Coopman, Kleedermakerij,
S. de Lieme, Inrichting voor Reform- en Gezond)
heidskleeding. Huwelijksuitzetten, Luiermanden,
*
Ind uitrustingen,
D
C. Rotgans, Kok- en Banketbakker, Roggestr 28,
*
5,
*
J. P. Jansen, Roomsch-K. Boekh.
Jan Franken, Handel in schoenen en laarzen,
D
Roggestraat
Gebr. van den Heuvel, in Heeren-modeartikelen
D
Vijzelstraat.
C. Schievekamp, Fabrikant van Heelk. instr.,
2.
Vijzelstraat 7,
1
Gebr. Van Haaren, Kooplieden
.
H. J. Tiemens Jr.. Architect, Nieuwstraat 2.
*
H. van Zoest, Bloemenmagazijn, Bakkerstr. 58,
7,
R. P. Hoedt, Meubelfabrikant, Bakkerstr. 6o a en b
*
Firma H. B. Breyer en Zn., Boekh. Bakkerstr. 45,
2.
C. Janssen, Vischhandelaar, Roggestraat 13,
1.
Firma S. A. Schotel. Velperbuitensingel io,
D
M. W. Spoor Kz., Bloemenmagazijn, Rijnstraat 9
1.
M. van den Berge, Boekhandelaar, Ketelstraat 1
J. M. Doornberg, Deurwaarder b 'h Gerechtshof
Den
Wagenstraat 81,
P. Boon, Tandarts, Veenestraat 25
Jhr. A van Raal van Canstein, Barentsz.straat 16
J. H. Stadhouder, Wijn- en Bierhandel, v. Limburg
Stirumstraat 30,
W. v. d. Burg, Huis- en Sieraadschilder,
Oranjeplein 32,
H. Poot, Rijksveearts, Oranjeplein 55,
J V. Pijpers, Handelsdrukkerij, K. Groenewegje 83,

Haag.
3.

*
1

>>
}
D

Delft.
Joh. van Doorne, Fotograaf, Oranjeplantage 19,
P. C. B. Ten Bosch, Magazijn van Hollandsche,
Fransche en Duitsche piano's en orgels,
*
Oude Delft 17
Allen opgeg. door den heer lac. Post.
Alkmaar.
Mej. M. Koot, Nieuwesloot 48,
*
Opg. door Dr J. W. Wicherink
Arnhem.
M. Lingbeek,* Verlengde Karbangelaan 40
*
Mevr. Ras—Hummel,* Eusebiussingel 8
G. A. Escher,* Hoofdingenieur Waterstaat,
D
'Utrechtsche straat 19,
D
Mr. A. A. L. Jeune,* Velperbuitensingel 5,
*Opg. door den heer W. G. Wieringa,Afd. secretaris,
Mej. A. Balabrega, Bella Vista, Velperweg bij
Opg. door jkvr. Joh. Schuurbecque Boeije Ginneken.
Mej. J. Maass, Burghardt v. d. Berg-straat 143, Nijmegen.
D
Opg. door Mej. G. Courbois,
*
Anthony Nolet, Graafsche straat
D
D. Haspels, St. Annastraat 161
1
Mej. J. Perelaer
/
Mej. G. van Versendaal, St. Annastraat I i
De onderwijzers aan de Openbare School IX
.
(hoofd de heer Oomen)
*
J. Dalring Hesselink, St. Torisstraat 3o
.
Dr. H. L. Visser, Groesbeeksche weg 16,
»
G. de Laive. Leeraar H. B. S , *
D
A. M. Kramers, Graafsche straat 27
Dames Berkhoff, van Spaenstraat 5
D. H. Engelberts, Smetensstraat 2
Dr. J. v d. Horn v. d. Bos, Pontstraat 13
Mej. van der Chijs
Ds. A. N. Pijnacker Hordijk, Fransche plaats 2
Ds. J. C. van Bouwdijk Bastiaanse, Winsen bij Weurt
.
W. E. Hijink, Notaris, Oranjesingel 12
*
J. H. van Lummel, Zeigelbaan 17
J. van Ingen, van Spaenstraat 4 .
Mevr. Wed. Julius—Meyer Cluwen, Stichtenhorststr. .
J. B. Oosterdijk, Onderwijzer a/d Chr. Normaalschool
*
Jac. Canisstraat 49
Allen opg. door den heer H. Ltibbers, Afd.-Secretaris.
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Amsterdam.
Dr. P. B. Wijsman,* da Costastraat 17
F. J. Heeris,* P. C. Hooftstraat 142,
D
Directeur H. B. S.
.
*Opg. door den beer S. van Lier Ez., Afd.- Secr.
.
Mej, B. Landre, Omval aan den Amstel 52
.
Opg. door Mej. Annie Kuijer
D
L. D. Muller, Tandarts, Keizersgracht 761
D
Opg. door den heer A. van Katwijk
.
P. S. Gerbrandy,* Leidsche ka de 57
>7
J. J. Koopmans,* Keizersgracht 162
.
162
J. C. Aalders, **
.
Opg. door den beer D. Rumpff afd. V. U.,
E. T. T. H. Benthem van den Bergh,*
Den Haag.
Jan P. Coenstraat 39
*
jonkvr. J. Backer, Juliana v. Stolberglaan 15
*Opg. door Jonkvr. C. v. Hogendorp,
D
Afd..penning 111.
Mr. D. van Blom,* Hoofdredacteur van
D
«het VaderlandD, Prinsenstraat 82
1
Mej. Ch. Stuten,* Groothertoginnelaan 29
D
R. A. van Sandick, Atjehstraat 6
D
Mevr. Tersteeg—Pronk,* Plaats 20
*
Mevr. Cohen Tervaert—Israels,* Parkstraat To
*Opg. door den heer J. C. van Eerde, Afd. -Secr. *
7/
Mr. Ant. van Gijn, Kerkhoflaan 7
D
Opg door Mr. C. Th. van Deventer.
*
H. J. Kerner, Stationsweg 22
D
Opg. door den heer G. Kerner
Thomson, Luitenant, Lid 2e Kamer S. G.,
'
D
Opg, door den heer J. A. v. d. Star.
Heemstede.
Smidt van Gelder
.
Opg. door den beer J. H. Insinger, Luxor
Arend v. Driesten, kunstschilder, Hoogewoerd 161 Leiden.
2
Opg. door den heer J. B. van Loenen
*
Mej. J. J. L. v. d. Brandhof, Bezuindenhout 54,
*
J. N. v. d, Brandhof, Helenastraat 48,
*
Mevr. A. S. H. Graf v. d. Brandhof, Breestraat 40
Opg. door den beer A. E. J. v. d. Brandhof,
Den Haag.
P. Baan*, Meubelmaker-teekenaar, Frans
Halsstraat 54
Haarlem.
*
W. F. H. Voet,* Sigarenfabrikant, Kruisstraat 39
W. C. van Daalen,* Procuratiehouder der firma
I.
W. H. Voet en Zonen, Stuverstraat 9
D
*Opg. door den heer Jan H. Boddendijk
D
Mej. C. J. Tarret,* Jordenstraat 168
h
C. J. Gonnet,* , ijksarchief v. Noord-Holland
D
*Opg. door mej. J. A. van Walsem
D
Dr. G. de Vries, Leeraar H. B. S., Ripperdapark 45
Opg. door den heer Fred. Oudschans Dentz,
Nijmegen.
E. Wierda, Burgemeester,
Winsum.
Opg. door Mr. H. verLoren van Themaat, Baflo.
Fr. Simonsz, Stationsstraat 5,
Z aandam.
.
Opg- door den beer L. P. Vlaanderen,
.
G. Hofstee,* Onderwijzer, Oranjestraat 8
Gerrit Jan Honig,* Boekhandelaar,
Z aandijk.
Opg. door den beer P. H Stuurman, Zaandam.
0. Gezelle Meerburg, Stadhouderslaan 23
Utrecht.
Opg. door den heer F. R. Coers F.Rz.
G. F. Gezelle Meerburg, med. student, Stad.
houderslaan 23,
.
Opg. door den beer A. Lugt, Afd.-Secretaris
.
Mr. Dr H. Th A. Verhoef, Commies Gem. Secr.
1
Opg. door den heer W. van Maanen,
J. H. L. van Hengelaar, Schoonebergerweg 38, Ro tterdam.
Opg. door den beer Th. Nolen
Mr. J. B. Crol, Advocaat en Procureur,
D
Eendrachtsweg 57
1
Opg. door den heer F. W. A. J. v. Peski,
A
C. P. Stoel, W. I. Ingenieur, Prins Hendriklaan 33
A
Opg. door den beer L. G. Pekelharing
D. Boersma, ontvanger der Registratie en
B oxmeer.
Domeinen , huize t Frisia*
Mevr. C. J. Goedhart—Lebret, Singel b/d Hoogt, D ordrecht.
)
Opg. door Mej. M. C. Vos
D
S. Crena de Jong A Cz., Steegoversloot 31
Opg. door den beer Mr. H. P. 't Hooft, H444=1,
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Wageningen.
S. B. Tabingh Suermondt*,
)
F. C. C. Baron van Tuyl van Serooskerken
*Opg door den heer H. Baron v. d. Bosch.
Chaam (N.-B.)
J. B. Snellen
Opg. door den heer L. Miedema, Utrecht,
M. Poelhekke, Directeur H. B. S.. v. WelderenNijmegen.
straat,
)
C. Ivens, v Berckenstraat,
T. Hoeneveld, Commies-griffier ter Gemeente Secretarie, Joh. Vijghstraat,
E. van Mieghem, Ambtenaar ter Gemeente Secretarie, Arksteestraat,
)
Dr. H. Steineberg, Smeliusstraat,
Mevr. Wed. Dr. H. ter Haar' Bz.,
L. v. d. Knaap, R K. Priester, Kelfkensbosch
n
Mevr. C. J. v. d. Lande-ten Pol, Spoorstraat 1,
)
J. Lips, Groesbeeksche weg 14,
)
M. Brakenhoff, Groesbeeksche weg 32a,
)
Mej. Visser, Kelfkensbosch,
v
H. M. G Buurman, Burghardt v. d. Berghstr.,
Mevr. W. van Hooff-Gualtherie van Weezel, ReD
gentessestraat II.
D
Opg. door den heer H. Dibbers, afd -seer.
)
Corstius, Bottendaal,
J. Schippers, St. Annastraat 46,
)
C. Hermans, In de Betoustraat 32,
Beumingen.
J. Th. Rutgers,
Ubbergen.
C. R. Striimphler,
S. v. d. Burch, Notaris, Skriiiwer fen it Selskip
Makkum.
for Fryske Tael en Skriftekennisse,
Opg. door Dr. J. B. Schepers, Haarlem.
D

D

19,

D

Groep Belgie.
Beschermende Leden.
Jaarlijksche bijdrage 20 fr.
Antwerpen.
G. B. Zaeyen,* Verzekeraar, 98 Zuidlei,
*Opg. door den heer II. J Van Kerckhoven-Donnez.
Jaarl. bijdrage to fr.
Antwerpen.
F. Cauterman, dokter, Op den Oever,
)
De Practere, Beeldekensstraat 235,
)
Van Lennep, dokter,
Brugge.
R. Rubbrecht, dokter,
Brussel
Borginon, dokter, Dupontstraat 58,
)
De Boeck, professor, Wetstraat 77,
Gent.
Ch. De Waele, Noordstraat 38,
)
C. A. Van Hattem, aannemer,
)
Van Hattem, aannemer,
Gheel.
Peeters, dokter,
Ieperen.
Delie, dokter,
Gheluwe.
Soete Lod., dokter,
Lier.
Albers, nijveraar,
)
Careels, bouwmeester,
Opsomer, kuntschilder.•
Van Herp, leeraar,
Nauwelaerts,
Van Boeckel, kunstsmid,
D
De Weert, kunstschilder,
D
K. Godderis, nijveraar,
>7
Delsupeke, leeraar,
D
J. Verschoren, leeraar,
D
Fel. Timmermans,
D
G. Moens,
D
L. Torfs, candid. notaris,
Moenschroen.
Schepens, dokter,
Poperinge.
Van der Heyden, dokter,
St. Nikolaas.
Reychler, hoogleeraar,
Spa.
G. H. Stenneken Van der Linden,
St. Truiden.
Quintens, dokter,
Thourout.
Maertens, dokter,
Veurne.
Ruyssen, apotheker,
Wevelghem.
Delbare, dokter,
Ver. Staten.
Boen Aug. Brooklijn, New-York,
D
)
)
Boen Rob.
Dr Lodewijckx, professor, Victoria College,
Kaap-Kolonie .
Stellenbosch,
(Wordt ';ervolgd).
D

D

)

Groep Suriname.
Gewone Leden.

B. J. Bos Verschuur, Apotheker,

Paramaribo.
)
Mr. A. Bueno, Advocaat,
D
Joseph A. Taverey, Boekhouder Sur. Bank,
D
Mej. L C. Haaften, Onderwijzeres,
1
J. F. Meurs, Klerk Bouw Dept.
D
Tjark Meurs, Station-Chef Kol. Sp.
Mej. Francis Ellis, Onderwijzeres,
D
J. Gruyter, Klerk,
1
L. Arnpotz, Sergeant,
Allen opg. door den heer J. R. Thomson, Secretaris der Groep.
De nieuwe leden van Gr. Ned. Ant. en Buitenland kunnen
in dit nummer niet meer worden opgenomen.

lir

Van fouten in namen of adressen wordt verbetering
ingewacht bij de Administratie, Wijnstraat 81, Dordrecbt•

Adressen.
Algemeen Secretaris-Penningmeester : P. J. de Kanter,
Singel, Dordrecht.

Groepssecretarissen.

V.

Nederland : C. van Son, W ij n s t r a a t 81, Dordrecht.
Belgie : H. Meert, Spiegelstraat 20, Gent.
Ned.-India : F. F. Borel, Weltevreden.
Suriname : J. R. Thomson, Paramaribo.
Ned. Antillen : Luit. J. A. Snijders Jr. Willemstad, Curacao.

Secretarissen der Zelfst. Afdeelingen.
Constantinopel : Dr. A. Coomans de Ruiter, Arts, Jeni
Tcharchi 8o, Pera.
Chicago : H. Jacobsma, 620 W. 14the Place.
Roseland-Chicago : G. Pon, 403 W. II oche Place.

Vertegenwoordigers in het Buitenland.
AncOn (Rep. Panama) : f. W. Th. Daal, I. Canal Zone.
Barcelona (Spanje) : Ary Kriens, Rembla de Cataluna 102.
Boechara (Centraal-Azie) : C. C. J. van der Klaauw, RussischChineesche Bank.
Cairo (Egypte) : Th. F. van Vloten, Sharia.—ElMagraby,
Postoffice Box 461.
Cardenas (Tabasco, Mexico): Wm. C. de Wit.
Colon (Rep. Panama) : J. J Ecker Sr.. Koopman.
Davos-Platz : Dr. H. J. van Voornveld.
Detroit (Michigan, V. S. v. N. A.): Jhr. J H. A. de Jonge
van Ellemeet. Eliotstreet 63.
Jokohama ( Japan) : Wm. Hoist, p/a Ed. L. v. Nierop & Co.
Kansas City (Missouri): Jhr. H. Laman Trip, Wyandottestreet, 3708.
Karlsbad (tevens voor Marienbad) : Dr. H. Breitenstein,
Haus „Nizza." a/d. ,,Alte Weise."
Londen : (Waarn.) D. Krabman, 30 Grove Road, Brixton.
Luxor (Egypte) : J H. Insinger, Palmenburg.
Maracaibo (Venezuela) : S. F. Duwaer, firma Breuer,
Moller & Co.
Melbourne : L. Reens, Secr. Kamer van Koophandel voor
Australia.
Philadelphia (Pensylvania V.S.), j. Bierens 18th & Buttonwoodstreet
Rome : L. J. Lefebre, 65 Via del Babuino.
San Francisco: E. J. F. van Hanswijk Pennink, 410 Batterystreet.
Shanghai. (China) : T. Spechtgrijp, Reiss & Co.
Stellenbosch (Kaapkolonie) : Dr. E. C. Godêe Molsbergen.
Tapachula-Chis (Mexico) : J. de Boer, Pl. g Zuchiate.)
Tokio ( Japan) : Andre Schmidt, Nihonyenoki.
Teheran (Perzie) : J. P. de H oog.
Venetia (Italie) : L. Bizio, Consul van Nederland.
Aanbiedingen om als vertegenwoordiger van het A. N. V.
in het Buitenland op to Ogden worden ingewacht by den
Ale. Secretaris van het Hogidbestuur.
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ORGAAN VAN
HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND.
De teleurstelling bij het Ned. yolk over mislukking der Java-Z.-A.-Ned.-lijn zal nog grooter
wezen dan zijn vreugde over de totstandkoming.

Advertentien 25 ct. per regel.

Verschijnt Maandelijks.

Jaarverslag van het Hoofdbestuur.

Algemeene beschouwingen. De algemeenen indruk van
den gang van zaken in het vorige jaar kan niet
anders dan zeer gunstig zijn. Allerwege vooruitgang,
verhoogde werkzaamheid der besturen, stijgende
geestdrift, toeneming van het ledental, ook zelfs
meerdere aaneensluiting hier en daar.
Van den groei van het Verbond vindt de opmerkzame waarnemer de bewijzen in dit verslag, in
de jaarrekeningen, en ook in Neerlandia, dat elke
maand wint aan omvang en veelzijdigheid.
In wijder kring dringt de overtuiging door, dat
het misdadig is de zwakke zijden van ons yolkskarakter op den voorgrond te schuiven, aldus moedeloosheid aankweekend, al is het evenzeer of to
keuren in blinde voorliefde voor onzen stam, in het
gevoel dat alles wel is zooals het is, zelfvoldaan
neder te zitten.
Men is er thans wel van doordrongen dat de
buitengewone inspanning der andere natien om eene
eervolle plaats in den economischen wedstrijd te
verkrijgen en te behouden, ook den Nederlandschen
Stam noodzaakt tot zelfverweer en zeer groote toewijding, terwiji geleidelijk wegvalt de zoo gevaarlijke verslappende opvatting, dat een klein yolk het
in lien wedstrijd moet afleggen. De statistische
cijfers van Neerland's handel bewijzen reeds ten
voile het tegendeel en prikkelen tot nieuwen ondernemingsgeest.
Aan deze frissche nieuwe richting in ons *stamleven geeft het Algemeen Nederiandsch Verbond
leiding en steun, zooveel het kan. En dit kunnen
wint aan beteekenis naar mate zijn vertakkingen
over den aardbodem toenemen in aantal en kracht.
Niet het minst voor een klein yolk als het Nederlandsche met zijne stamdeelen is het plicht zich
in te spannen, om ten slotte den band tusscl-en
alle deelen van onzen stain zoO nauw toe te halen,
dat wij een groot, zoo machtig mogelijk geheel
vormen, waarvan de deelen zich zoO tot elkaar
voelen aangetrokken, dat zij elkaar steunen op elk
gebied, waar dat mogelijk blijkt.
Statuten. In Januari 1905 werden de nieuwe
statuten eindelijk koninklijk goedgekeurd. Hieruit
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vloeide de verplichting voort voor alle Groepen en
Afdeelingen om hare reglementen te herzien en
opnieuw vast te stellen. Slechts enkele zijn hiermede nog niet gereed gekomen.

Uitbreiding. In April 1905 werd op groote
schaal een rondschrijven verspreid, gericht aan
' ,alien, die behooren tot den Nederlandschen Stam"
(Neerlandia April '905), bevattende eene opwekking
om ons te steunen en, waar mogelijk, afdeelingen
te vormen. Hierbij werd gevoegd een model werkprogramma.
In vervolg hierop werd in October — zie Neerlandia dier maand — een rondschrijven gericht
tot onze leden in het buitenland, niet behoorende
tot eene Groep of zelfstandige afdeeling, om ons
te steunen in het zoeken van vertegenwoordigers.
Is de invloed van het eerste stuk niet zoo sterk
merkbaar, het tweede heeft onze verwachtingen ver
overtroffen. De organisatie onzer Vertegenwoordiging in den vreemde is eene macht geworden op
zich zelf ; haar invloed ten goede is reeds duidelijk
merkbaar.
Thans kunnen wij in de eerste plaats met groote
voldoening herinneren aan de oprichting der Groep
Nederlandsche Antillen. In Chicago kregen wij vasten
voet door de oprichting van twee zelfstandige
Afdeelingen : genaamd Chicago en Chicago-Roseland,
terwijl ons de oprichting der zelfstandige Afdeeling
Smyrna werd bericht. Wij verwachten echter nog
haar reglement ter goedkeuring, waarvan de aanyang harer werkzaamheid afhangt.
Daarentegen vielen in het afgeloopen jaar twee
zelfstandige afdeelingen weg : Grand Rapids, wegens
gebrek aan belangstelling, en Parijs, omdat de
Nederlandsche Kolonie daar meende dat eene volkomen onafhankelijke afdeeling van ons Verbond
een nog te knellenden band vormt.
Onderhandelingen werden begonnen over de oprichting eener afdeeling te iluenos-Aires.
En eindelijk moet in dit verband met diep leedwezen worden vermeld, dat de verdienstelijke
Consul-Generaal te Berlijn, wijlen de Heer J. W.
Willekes Macdonald, kort na zijn optreden aldaar
ons de noodige propagandastukken vroeg om de
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oprichting eener afdeeling voor te bereiden. Onmiddellijk werd hieraan voldaan, maar bij aankomst
van onzen brief, was de heer Macdonald reeds
overleden. En sedert dien gewerd ons uit Berlijn
zelfs geen teeken van steun of aanmoediging.
Wat nu betreft de aanstelling van Vertegenwoordigers in den vreemde, mogen wij herinneren, dat
vOOr de verzending van bovengenoemd rondschrijven er reeds waren benoemd te Maracaibo, Venetie. Teheran en Melbourne, en als
gevolg van dat rondschrijven alleen in 1905 vertegenwoordigers werden aangesteld achtereenvolgens
te Detroit, ColOn, Karlsbad, Rome, Luxor, Londen,
Davos, Kansas City, Stellenbosch, Orizaba Veracruz,
en Cairo.
Aldus vormt het Verbond geleidelijk een stevig
netwerk over onze aarde, ter versterking van den
Nederlandschen stam.
Het Hoofdbestuur vergaderde in het afgeloopen
jaar driemaal : 29 April en 8 Juli te Dordrecht
en 1 o December te Antwerpen.
Neerlandia gaf een kort verslag dier vergaderingen.
Geleidelijk werden de volgende onderwerpen door
het Hoofdbestuur afgehandeld:
Prijsvraag Reclame-plaat. Tweemaal werd een
prijsvraag uitgeschreven; de tweede voldeed beter
dan de eerste, maar wel werden wij overtuigd, dat
een doel als van het Verbond eigenlijk niet in een
reclame-plaat is te belichamen.
Onderwijs in het Nederlandsch te Melbourne Op
verzoek van onzen Vertegenwoordiger te Melbourne
stelden wij voor dit doel jaarlijks f 25.— beschikbaar en wekten in Neerlandia op om giften te
zenden ; slechts f 39.— ontvingen wij op deze
wijze.
Wet op het Nederlanderscha p. Krachtig werkte
het Hoofdbestuur mede om de verschillende vertakkingen van het Verbond voor de wijziging dezer
Wet in beweging te stellen, en wel in dien zin,
dat aan de Regeering wordt verzocht om een einde
te maken aan den onb; llijken toestand, die thans
medebrengt dat men zijn nationaliteit verliest door
niet minstens eenmaal in de i o jaren te kennen
te geven dat men Nederlander wil blijven. Ook
wij achten het een onbillijken eisch, dat men den
wensch daartoe telkens moet herhalen, en meenen
dat kan worden volstaan met de bepaling, dat hij,
die zich in den vreemde vestigt, op dat tijdstip
verklaart dat hij Nederlander wil blijven, bij gebreke
waarvan de nationaliteit wordt verloren.
Velen gaven aan onze roepstem gehoor om bij
de Regeering hun stem over deze zaak te doen
hooren, en bij het Hoofdbestuur blijft zij aan de
orde.
Nederlandsche Cursus te Smyrna. Hoogst welkom
was ons de wensch der Regeering om dezen cursus
geldelijk te steunen, niet alleen ter wille van den
cursus zelf maar ook om het beginsel, nu n.l. blijkt
dat de Regeering zich meer dan vroeger aan de
Hollandsche nederzettingen laat gelegen liggen. Er
is op dit gebied veel voor haar te doen en het
Verbond is volgaarne bereid met haar samen te

werken. Het hoofdbestuur wacht echter met ongeduld nader bericht uit Smyrna betreffende dezen
cursus, wat weder samenhangt met de oprichting
der afdeeling van ons Verbond aldaar, die het toezich t op den cursus moet houden.
Boeen-Commissie. Haar uitvoerig verslag in het
April-nummer van Neerlandia ontheft ons van de
mededeeling van bijzonderheden Nu in 1905 de
dienst der zendingen van boeken en couranten
naar de Tehuizen voor Zeelieden in orde kwam,
past ons een woord van bijzondere erkentelijkheid
aan den vorigen en den tegenwoordigen Minister
van Buitenlandsche Zaken voor den steun, bij de
regeling dezer zaak verleend.
Het crediet der Boeken-Commissie werd belangrijk verhoogd. Het Hoofdbestuur verheugde er zich
in hiertoe te kunnen overgaan, overtuigd dat de
belangrijke arbeid der Commissie het ten volle verdient.
Portret van H. M. de Koningin. Ter opwekking
en versterking van het nationaliteitsgevoel gingen
wij er toe over op groote schaal een portret onzer
koningin te verspreiden in de Nederlandsche kolonien en kolonies.
Dank zij de welwillende tusschenkomst van den
vorigen Minister van Binnenlandsche Zaken kregen
wij de beschikking over het portret, dat bij de
kroning heeft gediend. Dit is zooals men weet, in
zwart uitgevoerd. Zelf liet het Hoofdbestuur er
bovendien een maken in kleuren, dat uitmuntend
slaagde, door de goede zorgen van de uitgevers,
de Heeren Morks & Geuze te Dordrecht.
Handel op Perzie. De tusschenkomst van bet Hoofd
bestuur werd ingeroepen om den Nederlandschen
handel te bewegen opnieuw handelsbetrekkingen
met Perzie aan te knoopen na den val van sommige
handelshuizen te Teheran. Wij stelden ons tot dat
doel in betrekking met verschillende op den voorgrond tredende personen uit den handel, maar het
bleek ons daarbij, dat de inmenging van eene
vereeniging, die zelf geen handel drijft niet werd
gewenscht, zoodat wij ons terugtrokken.
Urafzerken op Spitsbergen. De verwaarloosde
toestand van de graven van Hollandsche Zeelieden
op Spitsbergen gaf het Hoofdbestuur aanleiding
zich te dier zake te wenden tot den vorigen Minister
van Marine, die zijn steun toezegde.
Nederlandsch Consulaat voor Costa-Rica. Op verzoek van belanghebbenden wendde het Hoofdbestuur zich tot den Minister van Buitenlandsche
Zaken met verzoek de vestiging van een Consulaat
voor Costa Rica te overwegen, waarop geantwoord
werd dat het belang van dit consulaat nog niet
werd ingezien.
Dit bevreemdt ons wel omdat van uit de omgeving
van Costa Rica aandrang op ons werd uitgeoefend,
en het aanknoopen van handelsbetrekkingen met
dit land op goede gronden wordt verwacht.

29e Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres
te Brussel. Het Hoofdbestuur begon met de voorbereiding van dit Congres krachtens opdracht van
het 28e Congres te Deventer, en vond in Brussel
alle mogelijke medewerking. Een uitstekend Hoofd-
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comiteit werd daar gevormd, waarmede wij geregeld
voeling houden, en dat reeds een Oink eind is
gevorderd.

Vereeniging „Het Buitenland". Met deze Vereeniging trace het Hoofdbestuur in nauwe betrekking.
Toen wij de aanstelling van Vertegenwoordigers
in den vreemde krachtig aanvatten, had de Vereeniging de goedheid ons een lijst te zenden van
door haar uitgezonden personen, alien flinke ondernemende Nederlanders, die natuurlijk volkomen in
de lijn van ons streven — zij 't ook veelal onbewust — op practische wijze werkzaam zijn.
Velen hunner gaven aan onze roepstem gehoor
en lieten zich tot vertegenwoordiger benoemen,
Hollandsche kerk te St. Petersburg. Eene scherpe,
herhaalde klacht over de „verduitsching" dezer
kerk gaf het Hoofdbestuur aanleiding te trachten
zich omtrent deze zaak op de hoogte te stellen.
Pogingen daartoe, langs particulieren weg ingesteld,
mislukten.
Het Hoofdbestuur tracht deze zaak thans langs
een anderen weg tot helderheid te brengen. Waar
men echter in St. Petersburg zich zo6 fel toont op
't punt onzer nationaliteit, verwondert het 't Hoofdbestuur dat de oprichting eener afdeeling van ons
Verbond daar achterwege blijft. Dat is toch het
eerste en het beste middel om ,,verduitsching " der
Kolonie te voorkomen.
Nederlandsch Historisch Instituut te Rome. Deze
instelling bezit een boekenrij ten behoeve van het
onderzoek naar Archivalia. Op verzoek van het
bestuur stelde het Hoofdbestuur hiervoor jaarlijks
f 2 5.— beschikbaar.
Steun aan Indische jongelui, die in Nederland
wenschen to studeeren. In een adres aan den Minister
van Kolonien, opgenomen in Neerlandia, verzocht
het Hoofdbestuur den steun der Regeering voor deze
zaak, overtuigd dat daardoor de nationale belangen
krachtig . worden bevorderd.
Dienst der Administratie van het Verbond. Deze
onderging eene algeheele verandering, noodig
geworden door de steeds stijgende eischen, daaraan
gesteld. De Heer C. van Son, administrateur, vervulde deze betrekking in zijne vrije uren, doch is
thans uitsluitend in dienst van het Verbond,
Propaganda-boekje. Evenmin als bij de reclameplaat kunnen wij verklaren, dat het met dit boekje
geheel naar onzen wensch is gegaan. Hoe goed
geschreven en bedoeld sommige boekjes ook waren,
geen enkel gaf volledig weer wat wij bedoelden.
Het verslag van 1 9 06 zal hieromtrent meer kunnen
vermelden.
Vereenvoudiging der Schrijitaal. Ook in het
afgeloopen jaar moest het Hoofdbestuur zich omtrent
dit vraagstuk uitspreken, toen wederom werd aangedrongen op steun der vereenvoudiging.
Nog altijd gevoelt het Hoofdbestuur zich niet
verantwoord stelling te nemen, hetzij dan er voOr
of er tegen. Men wijte dit allerminst aan angst
om van zijne meening te doen blijken. Het Hoofdbestuur heeft geen meening op dit punt ; eene
stemming werd in zijne vergaderingen nooit uitgelokt,
en de ondergeteekende kan niet eens nagaan welke
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leden van het Hoofdbestuur onder de vo6r-, welke
onder de tegenstanders moeten worden gerangschikt.
Het Hoofdbestuur legde ook nu weer het onderwerp
ter zijne, toen 't bleek dat men in belangrijke
groepen van het Verbond niets van de vereenvoudiging wil weten. Het is toch volkomen billijk,
dat het centrale bestuur van het Verbond, bij verschil
van gevoelen van zijn vertakkingen over een bepaald
belangrijk vraagpunt, dat het geheele Verbond raakt,
zich van inmenging onthoudt, waar toch allerminst
kon worden beweerd, dat de arbeid voor het groote
doel van het Verbond moet lijden door het terzijde
stellen van het vraagstuk der vereenvoudiging.
Yury-Studenten-lied. Het Hoofdbestuur wees op
verzoek twee leden in deze jury aan.
Rembrandt's Geboortedag. Het Hoofdbestuur verleende steun aan het comitë tot viering van Rembrandt' s geboortedag, en Neerlandia gaf Rembrandt's
portret met een opwekkend artikel.
Groepen en zelfstandige Afdeelingen. Omtrent deze
geven de verslagen barer besturen het noodige licht.
Alleen wordt hier vermeld hetgeen meer rechtstreeks met het Hoofdbestuur in verband staat.
Belgie. Het tienjarig bestaan — sedert de oprichting
van het Verbond daar te lande — werd met groote
opgewektheid te Aalst gevierd. Leden van het
Hoofdbestuur waren er bij tegenwoordig.
Aan die viering was verbonden eene huldiging
van den Stichter, den Heer H. Meert te Gent,
thans nog de zeer gewaardeerde secretaris van
Groep Belgie. Het deed het Hoofdbestuur goed,
dat dezen eerlijken verdienstelijken man de hem
verschuldigde eer werd gebrachtAan deze Groep werd eene beurs van f 500
toegekend voor de studie van een Zuid-Nederlandschen Student aan eene Noord-Nederlandsche
hoogeschool gedurende hoogstens vijf jaren. Bovendien f I oo.-- voor de inrichting van Leestafels in
het Walenland, en f 500.— voor de inrichting
van den tak Luik, vooral met het oog op de verwaarloosde Vlaamsche en Nederlandsche bevolking.
Nederlandsch-Indie. Deze Groep begon met de
uitgave van een eigen orgaan „Ons Volksbestaan."
Zij riep de tusschenkomst in van het Hoofdbestuur
om de verduitsching der Bataks door de Duitsche
Zending tegen te gaan, doch wij vonden geen aanleiding tot tusschenkomst. Er is volgens door ons
ingewonnen deskundige meening geen aanleiding
tot vrees voor verduitsching. Bij de zending wordt
de Bataksche taal gebruikt. Het Nederlandsch zou
er evenmin als het Duitsch eene toekomst hebben,
Suriname. Deze Groep leefde krachtig op, en gaf
telkens blijk van groote werkzaamheid.
Nederlandsche Antillen. Tot stand gekomen in den
aanvang van het jaar, bereikte zij eene voor dit
kleine gebied onverwachte hoogte.
Het bleek duidelijk, dat er groote behoefte was
aan onze vestiging in die kolonie, welke thans geheel in het Verbond medeleeft.
Het Hoofdbestuur steunt ook deze Groep naar
vermogen. Haar werden twee beurzen, ieder van
fboo.--, toegekend voor jongelui uit de kolonie,
die in Nederland worden opgeleid voor het onderwijs,
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om zich daaraan na terugkeer in de kolonie te
wijden.
Pogingen worden door ons gedaan om de handelsbetrekkingen tusschen Nederland en de kolonie
te doen toenemen.
Het Hoofdbestuur tracht het Geschied-, Taal-,
Land- en Volkenkundig Genootschap op Curacao
van hieruit te steunen.
Het groepsbestuur leverde de stof voor een
Cruagao-nummer van Neerlandia, zooals Belgie en
Suriname vroeger deden voor nummers, aan haar
gebied gewijd.
Afdeeling Constantinopel. De teedere zaak, nog
altijd bij deze afdeeling hangende, wordt juist in
het Mei-nummer van Neerlandia behandeld — zie
het verslag der afdeeling en ons onderschrift --,
zoodat wij er hier over kunnen zwijgen.
Het aantal leden vanhet Verbond bedraagt thans
8077 verdeeld als volgt
1904
Groep Nederland . . 3424
Belgie . . .
. 1255
»
Ned.-Indic .
. 928
»
Suriname..
. 223
»
Ned.-Antillen . 154
Afd. Constantinopel. .
13
Chicago .....
>) Chicago Roseland
>>

1905
4750
1409
1237
302
281

5997

14
31

53
8077

Moge het Verbond zich blijven ontwikkelen door
den krachtigen steun van alien, vertrouwend op elks
goede eerlijke bedoelingen, bedenkend dat bij de
geweldige uitzetting van het verbond het aantal
belangen en belangetjes, niet altijd dadelijk aan
elkaar aanpassend, even geweldig stijgt, aldus waarlijk meewerkend om den eervollen naam van ons
oude goede Vaderland hoog te houden en de
stoffelijke en zedelijke belangen te versterken van
alle hoeken onzer aarde waar de geliefde driekleur
waait of het hart warm .klopt voor Neerlands stam.
DORDRECHT, I Mei 1906.

P. J. DE KANTER,

Algemeen Secretaris.
Of
Verslag der Hoofdbestuursvergadering op 28
April 1906 te Dordrecht.

Aanwezig de Heeren : Dr. H. J. Kiewiet de Jonge,
Algemeen Ondervoorzitter, J. D. Baron van Wassenaer van Rosande, Dr. J. J. A. Muller, H. D. H.
Bosboom, J. van Kerckhoven-Donnez, Mr. W. Thelen
en P. J. de Kanter, Alg. Secretaris.
Als genoodigde van het Hoofdbestuur is aan\vezig de beer A. E. J. van den Brandhof.
Afwezzg' met kennisgeving de heeren: Jhr. Mr.
0. van Nispen tot Sevenaer, Dr. H. F. R. Hubrecht,
Thr. Mr. J. L. W. C. von Weiler, G. J. Hooyer
en H. Meert.
Na opening der vergadering door den waarne-

menden Voorzitter, Dr. Kiewiet de Jonge, en goedkeuring der notulen van de vorige bijeenkomst,
doet de Alg. Secr. mededeeling der ingekomen stukken.
I. Brief van het Comite tot steun der pogingen
om het Ned Hospitaal te Smyrna weder in goeden
staat te brengen en voor de Hollandsche kerk een
nieuwe kapel te bouwen.
De heer Le Bouvier, predikant te Smyrna, zal
ons land bezoeken om gelden voor genoemd doel
in te zamelen. Het Comite verzoekt nu een lijst
van personen die voor een bezoek in aanmerking
komen.
Het Hoofdbestuur van 't A.N.V. schonk , oo gld.
voor het doel en Dr. Kiewiet de Jonge heeft zitting
in het comite. De Alg. Secr. stelt voor het D.B.
te machtigen aan het verzoek te voldoen. Aangenomen.
2. Verzoek van den Vertegenwoordiger te Stellenbosch of het Verbond wil steunen uitgaaf en
verspreiding van een pamflet over het Hollandsch
in Zuid-Afrika door Prof. de Vos, oplaag 3000 ex.
Aan Dr. Mansvelt is geschreven of de Z. Afr.
Voorschotkas en de Ned. Zuid-Afr. Vereeniging in
dezen met het Verbond zouden willlen samenwerken. Hierop werd gunstig geantwoord. Voorgesteld
wordt de kosten, die ongeveer 250 gld. zullen beloopen, samen te dragen. Aangenomen.
3.
Schrijven van den Min. van Binnenl. Zaken
met bericht dat de Rijkssubsidie aan het Verbond
voor 1906 weer 3600 gld. zal bedragen.
De Alg. Secr. deelt mede dat hij bij den Min.
op audientie is geweest en doet verslag van het
daar verhandelde over de Rijkssubsidie aan het
Verbond en den Nederlandschen cursus te Smyrna.
4.
Mededeeling van Groep Nederland dat de
heeren Prof. Mr. W. van der Vlugt en Jhr. Mr.
0. van Nispen tot Sevenaer herbenoemd zijn als
vertegenwoordigers der Groep in het Hoofdbestuur.
5.
Brief van Mr. W. Renier te Haarlem met
verzoek om in Nederland pogingen aan te wenden,
ten einde het kwijnend Geschied- Taal- Land- en
Volkenkundig Genootschap op Curacao weer nieuw
leven te geven.
De Ondervoorzitter en de Alg. Secr. van het
Verbond hebben hierover een onderhoud gehad met
Mr. Renier. Men wil nu een vergadering van belangstellenden hier te lande bijeenroepen, onder de
leiding van het Hoofdbestuur. De vergadering
machtigt het Dagelijksch Bestuur in dien geest
werkzaam te zijn.
6. Brief van den heer L. Smeding (Antwerpen)
met bijlagen over de kwestie Meert tegenover den Nederlandschen Boekhandel. De beer Meert heeft bij
de boekhandelaars eene belangrijke korting bedongen ten behoeve der openbare leestafels in Vlaanderen De Ned. Boekhandel acht zich daardoor
benadeeld en in het Nieuwsblad v. d. Boekhandel
wordt het A.N.V. een concurrent genoemd van den
Boekhandel.
Wordt besloten den Heer Meert te berichten
dat het Hoofdbestuur korting op zich zelf niet
afkeurt maar de gedachte aan concurrentie . met
den boekhandel moet zijn uitgesloten. De naam van
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het Verbond mag hierbij niet in ongunstigen zin
worden betrokken.
Alsnu verkrijgt de Alg. Seer. het woord om een
en ander mede te deelen over zijn onderhoud met

den Min. van Buitenlandsche Zaken.
Daarin werd uitvoerig van gedachten gewisseld
over de volgende punten.
ie. De waarneming van het vice-consulaat der
Nederlanden te Yokohama door een Duitscher, en
de bezetting van dezen post door een Nederlander.
2e. De verduitsching van de Hollandsche kerk te
St. Petersburg.
3e. De kwestie der afdeeling Constantinopel
tegenovor het Gezantschap aldaar. Zie het verslag
der afdeeling in dit nummer.
4e, De wijziging der wet op het Nederlanderschap inzake verlies der nationaliteit door verzuim
der ro jaarlijksche aangiften.
De Voorzitter brengt nu aan de orde de ontheffing van den heer Van den Brandhof door de Groep
Ned. Antillen van diens vertegenwoordiging in het
Hoofdbestuur en geeft een overzicht van den loop
dezer zaak.
Na uitvoerige beraadslaging wordt op het ingekomen schrijven van het groepsbestuur der Nederlandsche Antillen het antwoord vastgesteld, zooals
het in dit nummer is opgenomen.
Thans komt ter sprake de kwestie door den beer
Mr. A. A. van Oven in de groep Ned. Indio aan
de orde gesteld, welke in het kort hierop neerkomt :
Hij meent, dat de Koloniale Indische politiek
buiten het Verbond moet blijven. Geen aanstoot
mag worden gegeven aan hen die gekant zijn tegen
de verheffing van den Inlander tot den gelijke van
den Europeaan.
De Alg. Secretaris leest een brief voor, geschreven 2 2 Maart j.1. aan den Heer van Oven, waarin
het Hoofdbestuur verklaart het niet met hem eens
te zijn. Bovendien meende het Hoofdbestuur dat
't met het Indische Groepsbestuur eensgezind
was.
Dit neemt niet weg, dat — waar iedere groep
zelfstandig hare binnenlandsche zaken behartigt,
dezerzijds zal worden afgewacht, wat men in Indio
beslist en het Hoofdbestuur hiertegen niet in 't
openbaar zal opkomen.
Taal- en Letterkundig Congres te Brussel.
Mr. Thelen deelt mede dat alle inrichting voorloopig is en het eindprogramma aan het oordeel
en de goedkeuring van het Hoofdbestuur zal worden
onderworpen.
Uit de hierop volgende beraadslaging blijkt dat
alle bemoeizucht het Hoofdbestuur vreemd is, maar
volgens opdrachten te Nijmegen en Deventer ontvangen is het Hoofdbestuur verantwoordelijk voor
de volgende congressen.
Er wordt verder op gewezen dat de congressen
voor Vlaanderen de meeste beteekenis hebben.
Zeer practisch zal het blijken dat alle preadviezen
over te behandelen punten zullen worden gedrukt.
Het verheugt spr. tevens te kunnen meedeelen dat
de hoofdkwestie tusschen Brussel en ' t A.N.Y. : de
inrichting der Afd. Stambelangen (5e Afd.) bevre-
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digend kan worden opgelost. De Stambelangen
kunnen behandeld worden in de Middagvergaderingen, dus niet terwiji andere afdeelingen vergaderen, waardoor alle congresleden tegenwoordig
kunnen zijn.
Er is nog ingekomen een schrijven van Mr.
Cohen Stuart te leiden, die voorstelt gedurende het
Congres een tentoonstelling in te richten, bijv. als
van Oost en West.
Het blijkt echter dat er reeds een tentoonstelling
zal worden gehouden over „het boek".
Algemeen is men van oordeel dat voor de inrichting eener eenigszins degelijke tentoonstelling de
tijd van voorbereiding nu te kort is.
Aan de orde is nu het verzoek van den heer
P. L. Gorsira te St. Eustatius om steun tot verkrijging van een beteren postpakettendienst van
Nederland op de Bovenwindsche eilanden. Het
Dagelijksch Bestuur wordt gemachtigd te dezer
zake zich te wenden tot den Minister van Kolonien.
Ter sprake komt nog de postpakettendienst op
Amerika, waarover in Neerlandia geklaagd werd.
Als oorzaak voor de klachten over dezen dienst
wordt genoemd dat deze dienst niet van staatswege geschiedt, maar een particuliere onderneming
is, welke een overeenkomst trof met de Fransche
mail. Dientengevolge gaat alles eerst naar Bazel
en is er genoeg dan naar Havre. Men kan we]
Hollandsche postpakketten met de mail naar NewYork zenden, maar daar blijven ze dan liggen.
Na beraadslaging wordt besloten het schriftelijk
advies te vragen der leden voor Indio, over verlaging van briefport :
I". in het verkeer van het buitenland met Indio ;
2°. in het verkeer van Nederland met Indio.
De dagorde hiermee afgehandeld zijnde, neemt
de Voorzitter het woord tot een afscheid aan den
heer Van den Brandhof. Het spijt ons, zegt Spr.
u voortaan in ons midden te moeten missen. Wij
betreuren het dat ge zoo onverdiend onaangenaam
bejegend zijt en hopen dat ook in Curacao spoedig
de overtuiging zal zijn teruggekeerd, dat gij een
man van karakter, een eerlijk man zijt gebleven,
die als lid van s t Hoofdbestuur veel ten gunste
der Kolonie Curacao heeft gedaan en nog meer tot
stand heeft willen brengen. Wij bevelen ons in uw
vriendschappelijke herinnering aan.
De heer Van den Brandhof dankt den Voorzitter
voor deze waardeerende woorden en de leden van
het Hoofdbestuur voor den steun en de verdediging
welke hij bij de botsing met de Groep Ned. Ant.
van hen mocht ondervinden.
I)aarna sluit de Voorzitter de bijeenkomst.

De Alg. Secretaris,
P. J.

DE KANTER.

og

Steunt en bevordert eigen handel
en nijverheid!
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Briefwisseling met Groep Ned. Antillen.
CURACAO, 2 9 Maart 19 o 6 .

Aan
het Hoofdbestuur van het Alg. Nederl. Verbond
te Dordrecht.
Mijne Heeren,
Ingevolge het besluit, genomen in de Algemeene
vergadering op Woensdag 28 Maart j.1., op welke
vergadering 109 leden tegenwoordig waren, hebben
wij de eer U mede te deelen, dat de opneming van
het artikel „Het verval van Curacao ' in het Februarinummer ons zeer gegriefd heeft en ons geheel en
al onbegrijpelijk voorkomt.
Het motto „Hoar ook de wederpartij " schijnt
er op te wijzen, dat de schrijver van het stuk tot
eene bepaalde partij behoort (welke partij ?), terwijl
hij veronderstelt, dat het Curacao-nummer geschreyen is door zijne tegenpartij.
Door een dergelijk stuk op te nemen schijnt
ook het Hoofdbestuur van hetzelfde gevoelen te
zijn.
Het Curacao-nummer werd evenwel samengesteld
door schrijvers van de meest uiteenloopende richtingen en kan dus onmogelijk beschouwd worden
de uiting te zijn van eene bepaalde partij in de
Kolonie.
Tot welke tegenpartij de schrijver van het artikel
behoort, kunnen we ons derhalve niet verklaren of
het moet zijn eene partij tegen Curacao zelf, , eene
partij, door welke Curacao gehaat en veracht wordt.
Dat het Hoofdbestuur tot de plaatsing besloten
heeft, kunnen we ons alleen hierdoor verklaren,
dat aan het oordeel van den schrijver, wiens naam
aan het Hoofdbestuur bekend moet zijn, zeer groote
waarde wordt gehecht.
Wanneer het dus iemand is van zulk een grooten
invloed, dan kunnen wij niet begrijpen waarom hij
zijn naam niet noemen kan.
Wij vertrouwen er op dat het Hoofdbestuur er
bij den schrijver alsnog op aan zal dringen zijn
naam te noemen, omdat enkele personen in deze
Kolonie worden aangezien voor den schrijver, waardoor zij , bij hunne medeburgers in achting gedaald
zijn. De schrijver is dus als man van eer verplicht,
ter wille van den goeden naam dier personen, zich
bekend te maken. Wanneer de schrijver hiertoe
overgaat, zijn wij onmiddellijk bereid met hem in
het strijdperk te treden.
Diep heeft het ons gegriefd, dat de redaktie
afgeweken is van haar beginsel om ongeteekende
stukken te weigeren en wanneer zij meende in dezen
van dien gulden regel te moeten afwijken, dan had
zij niet alleen moeten vertrouwen op den raad van
onzen vertegenwoordiger, den beer Van den Brandhof, doch dan was het haar plicht geweest het
Groepsbestuur daarover te raadplegen, aangezien
het artikel gericht is tegen het Curacao-nummer,
samengesteld door het Groepsbestuur.
Het Groepsbestuur had na de wijze, waarop het
tot nog toe gewerkt heeft, meer vertrouwen van de
zijde van het Hoofdbestuur mogen verwachten.
Het artikel is een grove beleediging voor het

geheele Curacaosche yolk en het Hoofdbestuur
heeft zich door de opneming van dat stuk mede
schuldig gemaakt aan die beleediging.
Medeschuldige van het Hoofdbestuur is de heer
Van den Brandhof, onze vertegenwoordiger, die
moest weten, welke gevolgen de opneming van het
artikel zou hebben en de macht bezat te beletten
dat „Neerlandia" voor deze lage daad misbruikt
werd.
Daarom hebben wij op de, den 23en Maart gehouden bestuursvergadering den beer Van den Brandhof met algemeene stemmen ontzet uit zijne betrekking als vertegenwoordiger onzer Groep in het
Hoofdbestuur, met welk besluit wij U den volgenden
morgen telegrafisch in kennis stelden.
Niet alleen de Groep „Ned. Antillen" doch het
geheele Curacaosche Volk verwacht van het Hoofdbestuur, dat, nu het Neerlandia voor deze lage daad
beschikbaar stelde, voor die beleediging genoegdoening zal verschaffen.
Wij verwachten dat het eerste middel daartoe
zal zijn het woordelijk opnemen in Neerlandia van
het verslag dezer vergadering en alles wat de
Curacaosche pers over deze zaak geschreven heeft
of nog zal schrijven.
Mocht het Hoofdbestuur niet genegen zijn te
voldoen aan •onzen wensch om onze grieven te
herstellen dan zal de Groep „Nederlandsche Antillen"
na haar kort doch eervol verleden niet 'anger
kunnen blijven bestaan.
Hoogachtend,

Het Groepsbestuur,
(w. g.) ED. LANSBERG JR.
J. A. SNIJDERS.
J. C. WAHLEEN.
M. C. HENRIQUEZ.
H. J. T. BOOMGAERT.
J. MaLLER.
L. V. D. V. ZEPPENFELDT.
MOSES S. L. MADURO .

DORDRECHT, I Mei 1906.

Aan
het Bestuur der Groep Nederlandsche Antillen
te Willemstad.
Mijne Heeren,
In antwoord op Uwen brief van 29 Maart 1.1
heeft het Hoofdbestuur, vergaderd te Dordrecht
den 2 8en April, de eer U het volgende te antwoorden :
De beteekenis van het motto „Hoar ook de
wederpartij ' ' sluit geenszins in het bestaan van
partijen, dat is van geordende groepen van tegenstanders. Het is de vertaling der meest eenvoudige
en door elkeen als onafwijsbaar beschouwde rechtsregel „Audi et alteram partem,' waarbij het boor
en wederhoor wordt verzekerd. In het dagelijksch
leven heeft het dan ook geen andere beteekenis dan
dat men, om goed over een zaak te kunnen oar-
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deelen, het voor en tegen client aan te hooren.
Waar van Curacaoschen kant het eiland en zijne
bewoners waren geschetst, daar mocht men verwachten dat er buiten Curacao waren die een
anderen kijk op de dingen hadden. Indien Neerlandia aan dezulken het recht van spreken in zijne
kolommen had geweigerd, dan zou het dien rechtsregel, dien ook gij onvoorwaardelijk zult huldigen,
hebben overtreden.
Daarmede vervalt zelfs de schijn, door U geopperd, als zoude het Hoofdbestuur in dezen „partijen"
erkennen ; het heeft daaraan nooit gedacht en zal
daaraan nooit denken. Het A. N. V. erkent partijschap noch op kerkelijk, noch op staatkundig, noch
op maatschappelijk gebied ; het wil slechts bevestiging en versterking van het Nederlanderschap.
En het Hoofdbestuur is vast overtuigd dat ook de
schrijver van het artikel „Het Verval van Curacao'
enkel met het oog op nationaal belang zijne zienswijze heeft neergeschreven, en niet om eene partij
te dienen, welke ook.
De Groep Ned. Antillen kan in dezen volkomen
gerust zijn. Zij erkent dat zelf in andere bewoordingen, door er op te wijzen dat het Curacaonummer niet is geweest een partijnummer, maar
een waaraan mannen van uiteenloopende richting
hebben medegewerkt. Eene partij die tegen Curacao
zelf gericht zou zijn, zooals Uw brief veronderstellend uit, is, gij zult de eersten zijn om dat te
erkennen, geheel ondenkbaar, althans in den kring
van het Verbond. Het Hoofdbestuur stelt er prijs
op uitdrukkelijk te verzekeren dat juist het tegendeel waar is en Curacao dank ook zij het A. N. V.,
nooit zooveel oprechte belangstelling bij het overige
Nederland heeft ondervonden, als juist in den
laatsten tijd.
Ofschoon het Hoofdbestuur natuurlijk niet geneigd
is omtrent den schrijver van het gewraakte stuk
eenig spoor te verraden, verklaart het met de
meeste beslistheid dat elke „groote invloed", waarop
uw schrijven doelt, in dezen hersenschimmig is.
Nooit zou het Hoofdbestuur door „grooten invloed"
zich laten verleiden ; het kent geen andere overwegingen dan die des Verbonds. De groote waarde,
waarvan gij schrijft, aan het oordeel van den
schrijver gehecht, is slechts die welke elk eerlijk
man hecht aan het oordeel van een ernstig en
eveneens eerlijk man. Hiermede vervalt uwe bevreemding waarom de naam van iemand van zoo
„grooten invloed " niet mag worden genoemd. Tevens vervalt uit het reeds gezegde, elke verdenking
tegen iemand wien ook van het eiland zelf ; dat
de schrijver gegronde redenen heeft, door het
Hoofdbestuur volkomen gebillijkt, om zijn naam te
verzwijgen, is reeds in het artikel „Storm" uit het
Aprilnummer van Neerlandia gebleken. Die redenen
zijn van zeer gewonen, persoonlijken aard.
Dat het artikel ongeteekend in Neerlandia is
geplaatst, kan rechtmatige verwondering verwekken.
Inderdaad staat men bier voor de grens, waar het
vertrouwen begint. En het Hoofdbestuur heeft gemeend dat vertrouwen te mogen veronderstellen ;
het zoekt met volkomen gemoedsrust naar de eerste
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daad waardoor zij dat vertrouwen zou hebben
kunnen verliezen. Geteekend of ongeteekend, de
inhoud van het stuk bleef dezelfde ; niet dan ook
de vraag van al- of niet-onderteekening was de
zwaarste, maar die van al- of niet-plaatsing. En
toen deze eindelijk was beslist, toen wist het Hoofdbestuur zeer goed dat er groote beweging zou zijn,
maar niet kon het vermoeden dat kritiek als een
smet zou worden opgevat, waardoor een geheele
groep zoodanig in rep en roer zou komen. Het
zoekt ook thans nog te vergeefs naar het evenwicht tusschen oorzaak en gevolg en schrijft het
toe aan de ongewoonheid voor Curacao om van
buitenaf te worden besproken, dat deze eerste kritiek
zooveel ontroering heeft gewekt. Kritiek immers is
niet bewijs; kritiek is eene persoonlijke meening en
waar van weerskanten met eerlijke overtuiging wordt
gestreden, heeft kritiek niets verontrustends.
Het Hoofdbestuur heeft dan ook de vaste overtuiging dat na de eerste uitbarsting een tijd van
kalmer overdenken bij U is gekomen, en gij de
gepaste middelen zult vinden tot wederlegging der
kritiek. Het Hoofdbestuur..is verder overtuigd, dat
door het artikel slechts in uw eigen oog de waarde
van Curacao en zijn bewoners is aangetast, niet
in dat van anderen. Die anderen weten dat beweren
geen bewijzen is, en door de plaatsing heeft het
Hoofdbestuur in geen enkel opzicht voor of tegen
het Curacao-nummer willen zijn.
Naar zijne meening moet een ander het recht
hebben op eene overtuiging, indruischende zelfs
tegen de samenstellers van dat hoogst gewaardeerde
werk, en in de allerlaatste plaats zou het Hoofdbestuur die samenstellers als beoordeelaars hebben
geroepen van wat als kritiek daarop gepast of niet
gepast zou zijn. Deed het dat wel, dan zou het
den ook door u erkenden regel hebben geschonden
dat niemand richten mag in eigen zaak, Dat neemt
niet weg dat het Hoofdbestuur volkomen vertrouwen heeft gesteld in het Groepbestuur van Curacao,
maar dat daarrnede niet gezegd is dat het niet
de mogelijkheid aanvaardt dat ook anderen volkomen vertrouwen kunnen verdienen, die het niet in
alles met dat Groepbestuur eens zijn. Schuld in
beleediging van het geheele Curacaosche y olk wijst
het Hoofdbestuur dan ook met verontwaardiging
van zich ; het kan het alleen beteuren dat het door
zijn volkomen eerlijk en goed bedoelde daad een
schijn van schuld heeft verwekt. Had het geweten
dat het bedoelde stuk zooveel ontstemming zou
hebben veroorzaakt, het zou ter terwille van den
vrede in niet-plaatsing hebben berust.
En wie stelden vertrouwen in Curacao, dat het
niet zoodanig vervaard zou zijn door de eerste de
beste scherpe kritiek ? Wie waren het die, onbekend
met de plaatselijke toestanden, niet konden gelooven in zooveel hartstochtelijkheid bij een aanval
met vrij verweer ? Dat waren de mannen, die met
den Heer Van den Brandhof in dezen het Hoofdbestuur vertegenwoordigden, maar met wie het
geheele Hoofdbestuur zich in dezen 66n verklaart,
en niet de Heer Van den Brandhof zelf. Die heeft
van den beginne of ontraden, om geen enkele

112

NEERLANDIA.

andere reden evenwel dan dat het een onevenredig
gevolg zou hebben. Slechts voor de gronden van
de anderen is hij bezweken, dat verschil van meening over Nederlandsche toestanden, mits eerlijk
bedoeld, niet mag worden gesmoord, en dat dit
een algemeene waarheid is, waarop Curacao geen
uitzondering mag maken ; dat strijd staalt en dat
een ongerechtvaardigde aanval niet den aangevallene
deert maar den aanvaller zelf. In deze geheele zaak
is, zooals Uwe groep reeds is medegedeeld, de
houding van den Heer Van den Brandhof onberispelijk geweest. Zijn ijver en toewijding, ondanks
zijne nog wankele gezondheid, zijn eerlijkheid en
rechtschapenheid in de behartiging van Curacao's
belangen, zich verre uitstrekkend buiten Neerlandia,
zijn oorzaak dat het Hoofdbestuur het voor Uwe
Groep ten hoogste betreurt, dat zij door overijlde
ontheffing van zijn vertegenwoordigerschap, een
schijn van smaad op hem heeft geworpen. Herhaaldelijk is aan het Hoofdbestuur gebleken hoe
Curacao in hem een uitnemenden vertegenwoordiger bezat, wiens evenwaardige vervanging hoogst
moeilijk zal zijn. Het Hoofdbestuur is er van overtuigd dat herstel van eer, waar die mocht schijnen
te zijn aangetast, niet zal uitblijven, waar kalm en
bezadigd nadenken bij u de plaats zal hebben
ingenomen van aanvankelijke opgewondenheid.
Bezadigd nadenken zal U eveneens doen inzien
dat uw eisch om alles wat de Curacaosche pers
over deze zaak geschreven heeft of nog zal schrijven, in Neerlandia op te nemen, een onmogelijke
eisch is. Gaarne evenwel zal de Redactie het officieele
verslag Uwer Vergadering daarvoor ontvangen. Door
den Heer Euwens onmiddellijk voor het eerste
zijner reeks artikelen de eereplaats te geven in het
volgende nummer, heeft de redactie genoeg bewezen, wat geen bewijs behoefde : dat zij inderdaad
onpartijdig is. Zij, evenals alle leden van het Verbond, zien toe, zonder hartstocht, zonder voorliefde
bovenal, of het moest zijn de voorliefde voor Uwe
Groep, die waarlijk niet hun minste toegenegenheid
bezit, al mocht Neerlandia den schijn van het
tegendeel hebben gegeven.
Indien gij het noodig oordeelt na de artikelen
van den Heer Euwens, dan staat Neerlandia voor
een verweer natuurlijk tot uw dienst ; de redactie
zou niet gaarne den onbekenden schrijver weder
aan het woord laten. Zij zal zelf optreden, als dat
noodig mocht blijken, maar gunt u als het kan,
gaarne het laatste woord.
Ziehier mijne Heeren, de zakelijke overwegingen
van het Hoofdbestuur, met Uw schrijven tot richtsnoer. Laat deze brief niet verkeerd door U worden
begrepen ; verschil van inzicht is mogelijk bij eerlijk
bedoelen van weerszij. Het Hoofdbestuur waardeert
het zeer, dat waar een orkaan bij u heeft gewoed,
Uwe Groep vast is blijven staan. Dat is een bewijs
van haar hechtheid. Die hechtheid kan niet anders
zijn verkregen dan door de overtuiging dat Curacao
door en met het A. N. V. een betere toekomst
kan tegemoet gaan, door de overtuiging bovenal
dat wij Nederlanders samen hebben te arbeiden

aan eenzelfde taak. Beter verweer tegen het artikel
van X. hadt gij waarlijk niet in een boekdeel kunnen geven. Curacao staat vast 1 Laat het zoo blijven,
ook als gij den man mocht missen, die de ziel
is uwer Groep. Het zal blijken dat deze schok heeft
getoond wie dan de leider zal kunnen zijn.
Moge de band tusschen Groepsbestuur en Hoofdbestuur onverzwakt blijven ; gij vraagt, vertrouwen
voor u, het Hoofdbestuur voor zich. Dat eert ons
beiden en zal U allengs tot de overtuiging brengen dat gij tot uw leedwezen onrecht hebt gedaan
aan waarlijk niet den minste uit zijn midden.
Hoogachtend,

Namens het Hooldbestuur ,
(w. g.) H. J. KIEWIET DE JONGE,

Waarn. Algemeen Voorzitter.

(w.

g.) DE KANTER,

Algemeen Secretaris.
t..1

Adres.
DORDRECHT, 2 Mei 1906.

Aan
Zijne Excellentie den Heer Minister van Aolonien,
' s-Gravenhage.
Excellentie,
Het zij ons vergund de aandacht van Uwe Excellentie te vestigen op de wijze van verzending
van postpaketten van Nederland naar de Bovenwindsche eilanden St. Eustatius, St. Martin en Saba.
Zooals ons wordt medegedeeld, gaan deze pakketten eerst naar Curacao met de schepen van den
Koninklijken West-Indischen Maildienst. Hierdoor
blijven de paketten voor die eilanden veelal buitengewoon lang onderweg. Immers voor het vervoer
van hier naar Curacao is 6ene maand noodig ; de
doorzending van postpaketten van Curacao naar
bedoelde eilanden geschiedt Bens per maand, waardoor het meermalen gebeurt dat een pakket op
Curacao aankomt juist als de boot, die de gemeenschap tusschen dat eiland en de Bovenwindsche
eilanden onderhoudt, weg is, en derhalve het pakket
in 't geheel 2 maanden onderweg is.
Men zou het nu op de Bovenwindsche eilanden
op hoogen prijs stellen als het daarheen kon worden
geleid, dat de postpaketten, evenals de brieven en
drukwerken, in gesloten zakken over Engeland
werden verzonden.
Wij veroorloven ons dit denkbeeld aan Uwe
Excellentie in welwillende overweging te geven.
Met verschuldigden eerbied,
Namens het Hoofdbestuur van het A.N.V.
van Uwe Excellentie de dienstwillige dienaren,
(W. g. )

H. J. KIEWIET DE JONGE,

waarn. Algemeen Voorzitter,
P. J. DE KANTER,
i

Algemeen Secretaris.
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Van de Boeken-Commissie
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Tot onzen spijt heeft deze afdeeling haar toezegging, om ons maandelijks 5 ex. Boon's Magazijn
te zenden, moeten intrekken. Welke afdeeling neemt

dat over ?
Adres van den ten Secretaris :
206 Mathenesserlaan,
Rotterdam

Adres voor toezending van
boeken : Boekenhuis, 63 van
der Duynstraat, Rotterdam.

Als een merkwaardigheid deelt de B.-C. hier
mede, dat zij van een melaatsche op het Robbeneiland (K.-K.) een schrijven ontvangen heeft, waarin
namens alle daar verpleegde lijders hartelijk dank
betuigd wordt voor de gezonden kist met boeken.
De leider van een Duitsch Zeemanshuis in den
vreemde, dat veel door Nederlandsche Zeelieden
bezocht wordt, en daarom door ons van couranten
en boeken wordt voorzien, sluit zijn dankbetuiging
met den geestdriftigen en zeker goedgemeenden
uitroep :
„Den „Algemeen Nederlandsch Verbond' . gritssen
wir mit alldeutschem Grusse aus weiter Ferne l''
Een Transvaler, die pas een kist boeken voor
een bibliotheek ontvangen had, wou ons duidelijk
maken, hoezeer daar naar Nederlandsche boeken
verlangd werd, door te verklaren : „I k k r ij g
onnoemelijk veel aftrek."
Met groote voldoening zeker zullen velen onzer
lezers het slot vernemen van 't Jaarverslag, dat
twee broeders, Nederlanders en Oud-Rotterdammers,
sedert jaren in den voormaligen Vrijstaat als timmerlieden gevestigd, ons eenigen tijd geleden zonden. „Daar door 't vele lezen sommige boeken
weer gebonden moesten worden, hebben mijn broer
en ik dat zelf gedaan ; wij hebben geen contributies gevraagd, omdat de meesten te arm zijn ; zoo
betaalden wij het transport van de Kaap of ook
zelf. Wij willen toonen, dat wij niet alleen in den
oorlog, maar ook nu den Afrikaner willen helpen
opbouwen.... Wij hopen dat UEd. nog steeds vriend
van den Afrikaner blijtt.... Ook aan alle Rotterdammers," [dit aan 't adres der Rotterdamsche
leden I] „die 't heil der Afrikaners helpen bevorderen, onze beste groeten." Hulde aan dergelijke
flinke, zich-zelf-niet-zoekende, landgenooten in den
vreemde !...
De jongste afdeeling van ons Verbond, Delft,
heeft een goed voorbeeld gegeven door op ons
verzoek een barer bestuursleden te belasten met
het commissariaat ten behoeve onzer B.-C. Wij verwachten hiervan alles goeds en bieden onze beste
wenschen aan !
Op een andere plaats in dit nummer 1 ) vinden de
Amsterdamsche leden een oproep van hun Secretaris om boeken voor ons te verzamelen. Gaarne
wijzen wij daarop. Wat wij op dit oogenblik 't
liefst ontvangen zijn : jongens- en meisjesboeken,
romans en novellen, bloemlezingen en tijdschriften
(gebonden of niet). Natuurlijk alleen Nederlandsche.
1)

Zie onder Mededeelingen. RED.

Onder de abonnementen, die de B.-C. allengs
genomen heeft, behoort ook een op 5 ex. der
bekende Wereld-Bibliotheek, van G. Schreuders te
Amsterdam.
Mogen wij alien belangstellenden nogmaals onze
beide adressen onder ' t oog brengen, het eene
uitsluitend voor briejwisseling, het tweede uitsluitend
voor toezending van boeken ? Om den grooten afstand,
tusschen beide straten gelegen, veroorzaakt misverstand vaak groote last en vertraging.
Over eenigen tijd hopen wij een begin te maken
met 't zenden van boeken naar Vlaanderen.
Op dit oogenblik worden kisten gereed gemaakt:
voor zeemanshuizen, 3 voor W.I., 1 voor een
Nederl. Vereeniging en 3 voor kolonies van Nederlanders in den vreemde — alle dus voor Neder2

landers.
Tot onze vreugde begint de stroom boeken ons,
zeker ten gevolge van ons Jaarverslag, weer in sterker
mate toe te vloeien. Wij hopen daarvan een volgende maal nog meer te kunnen getuigen I Ook
ontvangen we weer nieuwe kranten, w.o. van 2
militaire cantines, ten behoeve der zeemanshuizen.

V erbetering: In het jaarverslag der B. C. in het
April-nummer staat onder de opsomming der Tehuizen, die geregeld van Ned. couranten worden
voorzien :
alsmede de volgende kolonies, lees : alsmede de
eerste der volgende kolonies.

De re Secretaris,
VAN EVERDINGEN.

Rotterdam, 2

Mei 19 06.

of
Jaarverslag over 1905 der Afdeeling
Constantinopel.
Het jaarverslag van onze afdeeling moet ditmaal
kort en onvolledig zijn.
Daar waar in de Alg. vergadering het Alg. Bestuur
verleden jaar mededeelde dat de toestand in Constantinopel zoo was dat de openbaarmaking voorloopig
niet geraden scheen, daar waagt het afdeelingsbestuur slechts een weinig de sluier te lichten over
de treurige verhoudingen en verkeerde opvattingen
hier en daar zelfs in officieele kringen, niettegenstaande het krachtig voorgaan van H. M. onze
Koningin en den steun die het Verbond van Regeeringswege geniet.
Na een jaarlang tevergeefs op de vervulling van
de belofte door Z.E. den Gezant gedaan om gelegenheid te geven Z E. onze wenschen kenbaar te maken,
gewacht te hebben, werd door onze alg. vergadering
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besloten een beslissenden stap te doen ; audientie
werd namens de afdeeling aangevraagd en beantwoord
met een uitnoodiging aan een twaalftal Nederlanders
in Constantinopel woonachtig, waarvan T o tot onze
afdeeling behoorden.
De president voerde hier het woord en verzocht
na den geheelen toestand te hebben blootgeiegd of
Z.E. de Gezant de goedheid wilde hebben hetzij
onze eerevoorzitter te willen worden of zoodat niet
ging op een of andere wijze met onze afdeeling
in verbinding te treden en daardoor een krachtig
optreden en werken in nationalen zin inogelijk te
maken.
Wat hierop. geantwoord werd gaan wij met stilzwijgen voorbij, tenzij het Alg. Bestuur het noodig
oordeelt de gegeven verslagen openbaar te maken.
Dit evenwel moet kort gezegd worden. De Gezant
maakte onderscheid tusschen Kolonie en afdeeling,
stelde zich geheel tot beschikking van de Kolonie,
wat wij dankbaar herdenken en verzocht ten slotte
twee leden van de afdeeling op een anderen dag
met Z.E. te komen overleggen. Die andere dag
kwam en met deze de groote teleurstelling die bijna
al ons werken in Constantinopel had kunnen verlammen. De Gezant was het niet eens met ons denkbeeld omtrent verzamelen, vereeniging, evenmin
omtrent het les geven in de Nederl. taal, het
opwekken van het nationaliteitsgevoel in de omgeving
waar wij verkeeren en verder gaande kon Z.E.
geen instemming betuigen met de grondbeginselen
van het Alg. Ned. Verb. in het algemeen. Hij
weigerde dus de afdeeling te kennen.
De alg. vergadering, na haar afgevaardigden
gehoord te hebben, besloot niettegenstaande dit
streng afkeurend oordeel van onzen Gezant met
algemeene stemmen de afdeeling te doen blijven
voortbestaan, ja het ledental nam zelfs met twee toe,
maar eveneens op voorstel van het bestuur werd de
overtuiging uitgesproken dat thans het woord aan het
Alg Bestuur van het Alg. Ned. Verbond was.
Uitvoerig verslag werd daarom gegeven. Welke
stappen hierop het Hoofdbestuur heeft meenen te
doen en welk gebruik het maakte van den sleutel
dien wij gaven ()in de oorzaak te vinden van den
weinigen vooruitgang van het Verbond in het Buitenland, staat met aan ons om te openbaren.
Een nieuw reglement werd opgemaakt en de
financieele toestand was gunstig.
DR. A. COOAIANS DF RUITER
MR. A. E. VAN LENNEP.
Het Hoofdbestuur heeft zich naar aanleiding van
het hem door het Bestuur der Afdeeling uitgebrachte
verslag met verzoek om inlichtingen gewend tot
den Nederlandschen Gezant te Constantinopel, in
de hoop de zaak langzamerhand tot eene gunstige
oplossing te brengen.
De Gezant heeft tot dusverre op dit verzoek
gezwegen, zoodat het Hoofdbestuur thans volkomen
gerechtvaardigd meende te zijn door den loop der
zaak mede te deelen aan den Minister van Buitenlandsche Zaken, die een onderzoek toezegde.
RED.

Van onze Vertegenwoordiging
in Wet Buitenland.
Postzegels voor Centraal Azie.
In antwoord op vele tot mij gerichte brieven
(zonder bijvoeging van porto voor beantwoording)
om postzegels van Centraal-Azie, deel ik mede dat
deze niet bestaan, wat den meesten verzamelaars
bekend kan zijn. Perzische postzegels komen slechts
bij hooge uitzondering voor, Afghaansche en Chineesche in het geheel niet. In gebruik zijn bier
uitsluitend de gewone Russische postzegels.
C. C. J. VAN DER KLAAUW,

V ertegenwoordi ger van 't A. N V.
voor Centraal-Azie.
BOECHARA, 18/31 Maart 1906.

Uit Londen.
De bijeenkomsten door het Nederlandsch Centraal
Comite ingericht, zijn tot heden uitmuntend geslaagd.
Er blijkt uit dat de Nederlanders hier werkelijk uitzien
naar samenwerking, naar meer eenheid, naar een broederband tusschen de Hollandsche vereenigingen. Nu
is er kans dat men vele nog niet aangesloten Hollanders bijeen zal brengen En wat een schoone gelegenheid ow te trachten het Gomite te bewegen zich als
Afdeelingsbestuur bij het A. N. V. aan te sluiten.
D. KRABMAN Jr.
Zie vervolg blz. "3.

BLADVULLING.
Holland op zijn malst.
— Een lid zond aan Neerlandia een trouwbericht
in het Fransch van een Nederlandsch hoofdofficier
in ruste en van Madame zijn vrouw, née zoo en
zoo, die »ont l ' honneur de vous faire part du
mariage de leur fille enz. enz. met . . . een
Franschman? Mis, met een burgemeester van een
- het zij met verlof gezegd Nederlandsch
dorp. En het lid vraagt of dat niet hoort onder
Holland op zijn malst.
Och, wat zal men zeggen? Hooren doet die
aperij er zeker, maar wat geeft het of zij er onder
staat? Eigen taal is niet deftig genoeg. Zij zal het
worden De hoop van het A.N.V. is op den voorgang van onze Koningin en op een jonger geslacht
van Nederlanders, met meer zin voor echtheid en
minder voor schijn.
— Het »Grand Restaurant» In den V ergulden Tulk,
Leiden, Breestraat enz. kondigde in April aan :
Vendredi-Saint. Grand Diner Maigre. On prie de
retenir sa table d'avance. En dan tot besluit: De
Bloembollen Bloeien 1 ! !
De Turk schijnt te denken dat de Franschen
alleen op de visch en de Hollanders op de bloembollen zullen atkomen. Ja, ja die Franschen zijn alevel
een raar y olk. En de vergulde Turk is een wonderlijke Chinees. Die waagde zich blijkbaar — en
terecht niet meer aan een vertaling van bloembollen die bloeien.
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De heer Krabman

Engelschen smaak be-

schreef in een vorigen

treffende dit schoon

brief :

uitgevoerde werk van

„Gaarne maak ik

Hollandsche kunste-

met enkele woorden

naars , meen ik te

melding van het be-

mogen aannemen, dat

zoek van den Heer

reeds voldoende suc-

H.J.Kooy aan Londen

ces behaald werd,

met het doel belang-

daar deze maand

stelling op te wekken

waarschijnlijk in een

voor het modern

der Kunst-gallerijen

koperwerk, vervaar-

in Baker Street gedu-

digd door de firma

rende een maand een

G. Dikkers & Co. te

gedeelte dezer prach-

Hengelo (0.)

tige verzameling
openbaar zal worden

Dezer dagen wer-

tentoongesteld.''

den n. I. door gen oemde firma hier

Deze mededeeling

in Long ' s Hotel 15

wordt eerst in dit

New Bond street, zeer

nummer opgenomen

mooie stukken koper-

om de foto's er bij

werk tentoongesteld,

te kunnen afdruk-

als kannen, vruchten-

ken, welke de firma

schotels, inktpotten, enz.,

alien ontworpen door

Mej. J. van Eybergen en uitgevoerd door den Heer
M. J. Vermeulen. Alhoewel de Heer Kooy voorloopig slechts een weinig op de hoogte wil komen van den

Dikkers & Co. voor Neerlandia afstond.
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NOORD-NEDERLAND.
Stichting der Afdeeling Delft.
a maandenlange voorbereiding kwam het eindelijk den 26en April 1.1. tot de oprichting
van bovengenoemde afdeeling. Het kan misschien in het belang van het Verbond zijn, iets omtrent
de geschiedenis dier oprichting mede te deelen.
Daartoe aangezocht door een lid van het Groepsbestuur nam de heer E. van Everdingen het initiatief
die weldra een wakker medewerker vond in den
heer W. Waltman. Toch duurde het een geruimen
tijd eer een voorloopige commissie gevormd was,
die met den Burgemeester als Eere-voorzitter den
i st e Febr. haar eerste vergadering hield. Besloten
werd . een propaganda-avond te te richten. Tot
haar vreugde vond de Commissie onzen geachten
Voorzitter van het Groepsbestuur, Dr. Kiewiet de
Jonge, bereid om doel en streven van het Verbond
uiteen te zetten, terwij1 de Heeren Hullebroeck en
de Vos eveneens toestemden om hun reeds elders
zoo toegejuichte voordracht over het Vlaamsche
Lied te houden. Een en ander had plaats den
29en Maart. Bij ontstentenis van den Voorzitter
werd de vergadering geleid door Dr. W. van Everdingen, le Secretaris der Boeken-commissie te Rotterdam, die in de pauze gelegenheid vond iets
omtrent het werk dier Commissie mede te deelen.
Lager zullen wij gelegenheid hebben op te merken,
dat hij niet tevergeefs is overgekomen.
De opkomst van belangstellenden was niet zoo
talrijk als de voorloopige commissie had verwacht,
doordat juist op dien avond het Rotterdamsche
Tooneelgezelschap een voorstelling en nog wel een
eere-avond voor Tartaud gaf. Toch waren nog
+ iroo personen opgekomen die genoten en van
wat de heer Kiewiet de Jonge ten beste gaf en
van wat de Zuid-Nederlandsche kunstenaars ten
gehoore brachten.
In het „Weekblad voor Muziek" No. 16 van 21
April j.l. gaf de componist Wierts een zeer waardeerend verslag van een en ander.
Waren reeds op den propaganda-avond enkelen
tot het lidmaatschap toegetreden, ook van andere
zijde werd gewerkt, zoodat het aantal leden, dat
in 't najaar, toen de pogingen tot vestiging eener
afdeeling begonnen 38 bedroeg, op den 26en April
tot poo gestegen was.
In het huishoudelijk Reglement der nieuwe Afdeeling zijn twee bepalingen opgenomen die in het ontwerp door het Groepsbestuur verstrekt gemist wer-

N

den :

1)

1) Bedoeld ontwerp heeft slechts het volgens 't Groepsreglement strikt noodige voor de Afdeelingen aan to geven
De Afd.-besturen kunnen het uitbreiden. De -wenschelijkheiri van de Sub-commission voor de B -C. is eerst in de
Alg. Verg. van Maart j. 1. uitgesproken, terwijl omtrent de
propaganda door de Afdeelingen Art. 24 van het GroepsRED
reglement voldoende aanwijzing geeft.

][0. Dat het Bestuur der Afdeeling in een te
vormen Sub-commissie voor de Boeken-commissie
van het Verbond door een commissaris zal worden
vertegenwoordigd.
20. Dat het Bestuur in zijn geheel belast is met
de propaganda voor het Verbond, daarbij steunend
op de leden, terwij1 ook voor dit doel een afzonderlijke commissie in het leven kan worden geroepen.
De leden der voorloopige commissie, die het
meest op den voorgrond waren getreden moesten
tot hun leedwezen verklaren dat zij wegens veelvuldige bezigheden onmogelijk konden plaats nemen
in het Bestuur der Afdeeling, waarop overigens van
verschillende zijden werd aangedrongen. Daarop
werd het Bestuur samengesteld als volgt :
Prol. H. A. Ravenek, Voorzitter ; Mr. H. H. R.
Roelofs-Heyrmans, Onder-Voorzitter ; A. J. L. Juten,
Secretaris ; J, P. J. Wierts, Penningmeester ; D. H.
van Everdingen, Commissaris voor de BoekenCommissie.
D. H. V. EVERDINGEN.

cr
Nederland en Zuid-Afrika.
et was een belangwekkende avond toen men
bier te Haarlem het genoegen had de Heer
M. S. Lingbeek, arts, vroeger te Pretoria, en
van 18 9 8 totvoor kort Voorzitter van de mooi ingerichte Nederlandse Ver eeniging daarter plaatse, te
horen spreken over wat hem zo biezonder na aan
't harte ging. De stof was natuurlik overweldigend,
heel het geestelik en stoffelik leven van twee volken
omvattend of eigenlik van nog meer. Immers er
zijn alleen in Z.-Afr. drie zaken : de HollandsAfrikaanse, de Engels-Afrikaanse en de Nederlands-Afrikaanse, die tegen elkaar in- of met
elkaar samengewerkt hebben en zullen moeten
werken in de toekomst. En naast deze drie is er
nog een vierde, de onze. De Holl.-Afr. stam is
als 't ware samengegroeid met de bodem en even
taai als het plantenleven in de Karoo, even vruchtbaar als de bomen van de wijde velden. De
Engels-Afr. stam is sterk door de reuzekracht die
hem steunt, door het wereldrijk, waarvan hij een
deel uitmaakt, rnaar voor Z.-Afr. is het toch een
vreemde ingevoerde plant, die een harde dobber
heeft tegen de inheemse. En nu de Nederi.-Afr.
zaak, voor ons de belangrijkste, want de Nederlanders daar ginds zijn een schakel tussen ons
yolk en het Holl.-Afrikaanse.
Er zijn nog onder de Nederlanders daarginds
die nooit bun positie begrepen, die of Engelsen of
Afrikaanders wilden lijken en in beide gevallen op
de verkeerde plek stonden ; verschopt door de een,
met de nek aangezien door de ander. Maar het
grote gros heeft in Z.-Afr. beter z'n plaats weten
in te nemen. Nauweliks was de oorlog ten einde
of de Nederlandse Vereniging was te Pretoria
georganiseerd : een hoofdbestuur en een centrale
kommissie, die leden bevat nit alle gestichte verenigingen, enten van de grote boom, die als ze
groeikracht hebben losgelaten worden, als de luchtI

NEERLANDIA.
wortels van de mangrove's neervallende in Indie's
kustslijk. Maar alien samen, hoe zelfstandig ook,
verbonden door de band van het Nederlanderschap.
En wat hebben wij, de vierde partij nu gedaan ?
Hebben we de buitenposten van ons Nederlandse
yolk altijd voldoende gesteund ? Altijd naar hun
geluisterd ? Ook als zij ons terecht waarschuwden,
dat we te mal met de Boeren waren en ons geld
met handen vol weggooiden ? Nee : we waren nu
eenmaal in de studentiekoze roes van een eerste
en dat is wel goed gejaar, dat het niet opkon,
weest ook. Nu ja, zo'n student wordt wel eens afgezet
door kolporteurs, die bij hem komen oplopen en
hem van alles komen aanbieden, wat later blijkt bedriegerij te wezen; de indruk die de mensheid
rondom van hem krijgt is die van jong, opgewekt, blij
leven. Het deed goed te zien, dat wij zo waren ; —
maar voor 't overige -- of het geld goed besteed is
ook voor de toekomst ? Laten we er niet te veel naar
vragen. Dat is het verleden. Aileen dit : Dr. Lingbeek
gebruikt het beeld, dat op menige plaats ons geld
in de kuil gegooid was en de Engelsen daarop de
fundamenten van hun staatschool hadden gebouwd.
Laten we nu kijken, wat we verder moeten doen.
In ieder geval : wij moeten zorgen voor I" de
eigen Nederlandse belangen en 2 " wat het zelfde is,
mits men maar zuiver is van denken, die van de
Nederl. Afrikaanders en dan 3", wat nog ruimer opgevat weer hetzelfde is, als telkens wijder wordende
kringen in het water, voor de Holl. Afrikaanders,
voor de Boeren. Maar ons werken moet in die
volgorde gebeuren; dan pas zal er hier hernieuwde
belangstelling komen. Tot nu toe hebben we de
zaken net omgekeerd ; toen was het een kwestie
van meegevoel ; toen lieten we ons wel eens zOver
met de Boeren in, dat we ons op glad ijs waagden
en dingen deden die Engeland niet licht vergeten
zal en ons te avond of morgen zal inpeperen.
Nu wordt het hoog tijd om van ons zelf te
gaan, d. w. z. de hele Zuid-Afrikaanse kwestie te
plaatsen op het terrein van het Algemeen Nederlands Verbond ; zie daar voor ons het grote belang
in dezen. Een „man of business" als de Engelsman
zal het ons allerminst kwalik nemen, als wij trachten
een markt voor onze artiekelen te vinden ; dan
toch zal het hem duidelik worden, dat wij niet
trachten zijn macht te ondermijnen, de Boeren
— die daar trouwens niet aan denken — tot
opstand te brengen, maar eenvoudig gebruik gaan
maken van deze enige gelegenheid (in tweeerlei zin)
om met onze taal vooruit te komen in de wereld.
En weten wij dat alles wel goed : dat men van
Kaapstad naar Pretoria en verder kan trekken en
zich volkomen verstaanbaar maken met zijn gewone Hollands ; dat men in Pretoria in alle winkels
met z ' n Hollands zomaar terecht kan, dat men er
even gauw met de taal van de bevolking vertrouwd
is als in Vlaanderen en Brabant !
In die richting moet dus gewerkt worden. In
die richting werkt het Algemeen Nederl. Verbond
samen met de N. Z.-Afr. V.: door het verspreiden
van boeken, stichten van bibliotheken (zang en
toneel zijn er zeer gewenst) ; door het steunen
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van het onderwijs; maar bier vooral moet geen
geld meer in ' t wilde gegeven worden, als niet
vertrouwde Hollanders daarginds toezicht mee
krijgen met de Afrikaanders op het besteden er
van; het standpunt door de Afdeling Den Haag
ingenomen: „dat er eerst een school moet wezen
en dan onze steun gegeven kan en moet worden"
is het juiste.
Immers het is in het welbegrepen eigenbelang
van onze stam en dus van ons yolk, als daar les
wordt gegeven in ons — vereenvoudigd —
Nederlands. Nog veel beter zouden wij bandelen, als we zelf algemeen ons Nederlands vereenvoudigden en zo de eenheid met het Nederlands daarginder nog meer herstelden. Maar bovendien, aan de andere kant moeten wij inzien, dat de
stroming om het beschaafde Afrikaans als voertuig
van gedachten ook op schrift te gebruiken, niet
tegen het Nederlands ingaat, maar een — ja ik
mag wel zeggen het middel is om de Afrikaner
warm voor taal te stemmen.
Hoe zou hij zich voor ons leerstellig, moeilik,
onwaar Nederlands warm kunnen maken ; waarin
wij ons ten doel stellen ons geheel anders op papier
te tonen dan we zijn, Z ' n eigen taal, de taal van
z'n grote mannen : ja dat zal gaan ; maar die taal zal
zich, als wij verstandig zijn en eindelik gaan vereenvoudigen, aansluiten bij de onze en de gravers van
de tunnel door de Chinese muur, die zo dik nog
tussen de beide volken staat, zullen, van de Afrikaanse
kant en van de vereenvoudigd Hollandse tegelijk
beginnende, elkaar ontmoeten en een snellere
geestelike verbinding tot stand brengen tot groot
welzijn van beide volken.
Onze kunst, onze wetenschap kan er bezielend
werken. Maar ook voor het gewone leven van alle
daag met z'n handel, z ' n nijverhuid, z ' n landbouw
moet er kracht van ons uitgaan ; weer niet tot
schepping van een vrij zelfstandig Zuid-Afrika;
maar tot meerdere kracht van de Nederlandse
stamverwantschap, van ons y olk in het biezonder.
Steun aan de nieuw voorgestelde stoomvaart-lijn
java-Zuid-Afrika-Nederland is dus, evengoed als
goedbezoldigde Konsuls-Generaal in de twee hoofdplaatsen van Zuid-Afrika, Kaapstad en Pretoria, iets
zo voor de hand liggends, dat men zich verbaasd
afvraagt, waarorn ze er nog niet zijn. Of het ijs
nog altijd niet sterk genoeg is om er ons over te
wagen? Waarlik de balken liggen er dik, onder van
't zwaarste eikenhout.
Zie daar iets, om een vaag denkbeeld te geven
van wat de Heer Lingbeek in de toekomst voor
ons y olk als taak aanwees ; steun dus, in de allereerste plaats, aan de Ned. Z.-Afr. Vereen. en het
Algemeen Nederlands Verbond en dit vooral ook
groot maken om de krachtige drager van de
Nederlandse gedachte te zijn ook daarginds in
Zuid-Afrika. Nu is er alleen nog maar een vertegenwoordiger van het Verbond te Stellenbosch :
dat moet anders worden — en gauw ook.
Biezonder gewenst dunkt mij de bespreking van
deze zaak door de kenners van Zuid-Afrika in het
Hoofdbestuur van de Ned. Z.-Afr. Vereen. en Alg.
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Nederl Verbond en onder de belangstellende leden
van beide verenigingen. Liefst uitgaande van het
Hoofdbestuur van de Ned. Z.-Afr. Vereen. moest
er aan de Heer Lingbeek te Arnhem en andere
sprekers, die het misschien in alle opzichten niet met
hem eens zullen zijn, een uitnodiging voor een
wisseling van gedachte te Amsterdam gericht worden. De tijden zijn er rijp voor.

Haarlem.

J. B.

SCHEPERS.

Afrikaansche Avond.

T egenhanger

van Hullebroeck en de Vos' Vlaamsche Avonden was 26 April 11. te Dordrecht,
voor de Afdeeling N. Z. A. V., de Afrikaansche
Liederen- en Voordrachten-Avond van den Heer
en Mevrouw Frederik Rompel en de dames Mary
van Baarlen en Hanna Wolff.
Simpel die mededeeling zou voldoende zijn.
Tot recht verstand echter voor de velen Wien dit
aangaat — eigenlijk heel Nederland — zij nadere
toelichting geoorloofd. De Heer Rompel sprak,
Mevrouw Rompel droeg voor, Mej. van Baarlen
zong, Mej. Wolff begeleidde. En alles was over of
in het Afrikaansch. Degelijke inleiding vormde een
studie van den Heer Rompel over de vraag wat
is Afrikaansch, wanneer en hoe is het ontstaan.
Daarop zei hij een woord over den aard der voor
te dragen verzen en liederen en voorzoover bekend
over de makers ; dat was af en toe zeer noodig
voor juist begrip.
Het programma dat den tekst der zangliederen
bevatte, volgt bier.
Inleiding door den Heer Frederik Rompel.
Die Zuidoostewind, Melt J. Brink.
dezelfde.
Een goeije les,
Dolly ...........
Te zeggen door Mevr. Rompel-Koopman.
Zuid-Afrikaansch Volkslied, A. T. Clauset.
Hul sal dit tog niet krij nie . ..
Kerel, pas op 1 A. H. van Antwerpen.
Te zingen door Mej. Mary v. Baarlen.
Begeleiding van Mej. Hanna Wolff.
Hoe di Hollanders die Kaap het ingeneem .
Gevertel deur Ou-Danster, ' n Grikwa.

Staat op en maak die deur toe, F. W. Reitz.
Amor in die veld . .
Al wat mij geblij het .........
Te zeggen door Mevr. Rompel-Koopman.
Mijn land, mijn yolk, mijn taal. Rocco C. de Villiers.
Hoe zal ik maak, mijn liefste kind? Hanna Wolff.
Ons Burgers is getrou ..........
(Kommandoliedje op een oud volkswijsje).
Di Vierkleur, J. S. de Villiers.
Te zingen door Mej. Mary van Baarlen.
Begeleiding van Mej. Hanna Wolff.
Het grootste en moeilijkste aandeel aan den
avond had Mevr. Rompel-Koopman. Zij en haar
man hadden alles bedacht, gekozen en voorbereid
en wie er van af wisten, vonden het plan mooi,
maar hielden hun hart vast hoe het zou afloopen.
Vooral het zeggen der verzen, zou dat inslaan?
En het is ingeslagen bij het geheele talrijke publiek;
er is nog steeds een roep over Mevr. Rompels
voordracht, en bij wie het kunnen beoordeelen,

over haar echt Afrikaansche uitspraak, vrucht
van dagelijksch en afwisselend verkeer in Afrika
zelf, met echte Boeren nit verschillende streken.
Levendig en guitig meest, daar dit vooral te pas
kwam, wist zij toch diep te treffen ook, door innigen
eenvoud. Mej van Baarlen bij haar zang de Afrikaansche uitspraak vasthoudend, bracht prettige
afwisseling in het geheel door het glundere Kerel,
Pas Op en het snaaksche Hoe zal ik Maak?,
dit laatste een toonzetting der begaafde begeleidster
zelf. De Afrikaansche volksliederen stemden tot
ernst en geestdrift.
Avonden als deze versterken het gemeenschapsgevoel met onze taalgenooten ginds. Beter dan
tientallen vlugschriften en redevoeringen brengen
zij het er in, dat al is de feitelijke hulp tot weinigen
beperkt, wij allen toch onze hartelijke belangstelling
kunnen bewaren voor den strijd der Boeren om
eigen taal en eigen volksaard. De ZuidAfr. Vereeniging en ook het Aig. Ned. Verbond mogen
den Heer en Mevrouw Rompel wel zeer dankbaar
zijn, dat zij evenals hunne medewerksters bereid
zijn overal in den lande de blijde boodschap te
brengen van het te weinig gekende maar zeer
aantrekkelijke Hollandsch-Afrikaansch.
De Vlamingen en zij wisschen de grenzen uit
op Nederlandsch taalgebied. De schakeerende
klanken smelten ineen.

Eene Nederlandsche wet met Franschen tekst?
In de Nederlandsche stemmen, orgaan der Nat.
Hist. Partij, van 9 Mei, komt het volgende zorgwekkende artikel voor :
Bij Koninklijke Boodschap van 18 April 1906
is aan de Tweede Kamer een wetsontwerp toegezonden, houdende goedkeuring der internationale
gezondheidsovereenkomst, den 3 December 1903
te Paris gesloten.
Veel haast heeft men met deze zaak niet gemaakt, maar de critiek op dit punt treft het afgetreden kabinet, niet het tegenwoordige.
In de memorie van toelichting komt echter eene
zinsnede voor die ons in hooge mate verbaasd heeft.
Als bijlage bij de wet, doch niettemin daarmede
in onverbrekelijk verband staande, is gevoegd de
tekst der overeenkomst zelf, maar . . . onvertaald !
De afwijking van de gewoonte, wij zouden zelfs
zeggen van de noodzakelijkheid, dat de Nederlander,
die geacht wordt de wet te kennen, die wet ook
kunne lezen, wordt aldus gemotiveerd:
„In afwijking van de bij vroegere conventies
gebruikelijke gewoonte, is ditmaal bij de onderhavige overeenkomst geen Nederlandsche vertaling
gevoegd van den Franschen tekst der conventie.
Bij de bewerking van de bedoelde vertaling aan
het Departement (van Buitenlandsche Zaken) toch
is gebleken, dat het leveren van eene juiste over
zetting van verscheidene technische termen, woorden
van collectieve beteekenis, enz, op ernstige moeilijk
te overkomen bezwaren zou stuiten. Dit was ook
het oordeel van den ter zake der vertaling ge-
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raadpleegden afgevaardigde ter conferentie, den
heer dr. Ruysch".
Deze verklaring verschijnt nog in een eigenaardig licht, wanneer men zich herinnert, dat er
bij vroegere gelegenheden nog al eens geklaagd
is over de slechte vertalingen door het genoemde
Departement van teksten, van verdragen en wetten
gegeven.
Aan het Buitenhof beschikt men blijkbaar niet
over de daarvoor berekende krachten en na eene
nieuwe, nu vergeefsche, poging, legt men er het
bijltje bij neder en bedekt men zijn onvermogen
met den mantel der liefde . . . pardon, van dr. Ruisch !
Een prachtig onderwerp voor een Oudejaarsavondrevue, de pen van een Jan Maandag waardig ! Wij
hebben het refrein al klaar, en zien onze ambtenaren van Buitenlandsche Zaken al in gedachte
voor het voetlicht verschijnen, zingende, natuurlijk
onvertaald, naar een Engelsch „music-hal " -mopje :
„I tried as hard I could,
But, God bless my soul.
I could n t, I could n't !" 1)

Maar met dat al is het diep treurig, dat de
Regeering zich tot zulk eene vernederende verkiaring genoopt heeft gezien, te meer, omdat, toen
wij ons gewend hebben tot iemand, die zich meer
met de vertaling van dergelijke otficieele stukken
belast had gezien, wij ten antwoord ontvingen, dat
de overeenkomst zeker geen gemakkelijke stof opleverde, doch dat hij wel moeilijker stukken had
bewerkt en eene voor Nederlanders begrijpelijke
vertaling best te leveren was.
Het wordt hoog tijd, dat het personeel van het
bewuste Departement met goede vertalers wordt aangevuld ; dan zal ook de gewoonte wellicht ophouden
om ook allerlei kennisgevingen van vreemde regeeringen onvertaald in de Staatscourant op te nemen.
Wij zijn intusschen benieuwd, of de StatenGeneraal deze Nederlandsche wet met Franschen
tekst slikken zullen zonder eerst een hartig woordje
te wisselen met den Minister, over zijne het rationale eergevoel kwetsende mededeeling.

ZUID-AFRIKA.
Spreek- en schrijftaal.

W

anneer mag een woord uit de gemeenzame

spreektaal in de schrijftaal worden opgenomen ?
Dat is een vraag, waarmede men zich tegenwoordig in Nederland het hoofd niet meer breekt. Een
uitdrukking moet al heel gemeenzaam zijn, om niet te
zeggen: gemeen, zal ze niet in de schrijftaal opgenomen mogen worden. Dat was nog niet zoo lang
geleden gansch anders. Het geslacht is zoo oud
1) „Ik heb mijn uiterste best gedaan,
Maar, de Hemel zij mij genadig,
Ik kon het niet, ik kon het niet !"
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nog niet, dat op school geleerd heeft, nooit heel
voor zees te schrijven, niet a/ voor reeds, niet
mooi voor schoon, nooit wou voor Wilde, enz.
Als er voor een begrip een deftig, in den omgang ongebruikelijk, en een gemeenzaam, dagelijks
gebruikt woord was, dan moest men het deftige
schrijven. In de zinswending evenzoo. In weinige
jaren is dat anders geworden. Het zou nu moeilijk
gaan een lijn te trekken tusschen wat men zeggen
en schrijven mag, althans in de keuze der woorden.
In Zuid-Afrika is dat met het Hollandsch nog
anders, - wel begrijpelijk, omdat het Hollandsch
er weinig of niet spreektaal is. Het is er overwegend schrijftaal. Men leert het uit de boeken.
En die boeken zijn bijna uitsluitend uit den tijd,
toen men het hier te lande onoorbaar achtte,
vele woorden uit de dagelijksche omgangstaal in
geschrifte op te nemen. Het Hollandsch van ZuidAfrika, hoe vloeiend door verscheiden Afrikaanders
geschreven, heeft daardoor somwijlen iets schoolsch ;
trouwens niet erger dan nog bij velen hier te lande.
Maar nu is in de laatste paar jaren, ook onder
den invloed van de taalvereenvoudiging, door den
Zuid-Afrikaanschen Taalbond ingevoerd, ginds een
verlangen naar losser schrijftaal gekomen. Daartoe
wil men een aantal woorden, die men in de spreektaal — overwegend het Afrikaansch — gebruikt,
in de schrijftaal opnemen. Dat heeft de Taalbond
van den aanvang of goed en noodig gevonden,
maar hij handelde verstandig, dunkt ons, om de
deur niet wagenwijd open te zetten. Het gevaar
was dan groot, dat Engelsche woorden en uitdrukkingen bij karrevrachten ingevoerd werden. De
Taalbond benoemde een raadgevende commissie, die
beoordeelen zou, welke woorden uit de spreektaal
in de schrijftaal opgenomen mochten worden. Die
commissie bestaat nit de heeren P. J. G. de Vos,
E. C. Godee-Molsbergen en W. J. Viljoen, alien
hoogleeraar te Stellenbosch. In de Unie, het maandblad van de Zuid Afrikaanse Onderwijzers Unie,
van Maart geeft de commissie nu een lijst van
woorden, die h. i. in de Hollandsche schrijftaal
van Zuid-Afrika burgerrecht verdienen.
De lijst is te lang — al is zij niet als een
volledige lijst bedoeld — om hier geheel over
te nemen, maar ziehier eenige voorbeelden : Aardig
(ook in den zin van onaangenaam), achteros, achterrijder, afnemen, afnemer (fotograaf? of klant? —
N), assegaai, baadje, baar, beestevleesch, biltong,
blatjang, bobotie, bokmakierie, bottel (ter onderscheiding van flesch), citroen (Eng. citron), donga,
drift, flauw (in den zin van moe), jachten (naast
jagen, Eng. to hunt), jachter (naast jager), jongens
(in den zin van gekleurde arbeiders), kambroo,
kapje, karba, karroo, katjepiering (naam van een
bloem), kierie, klip, kloof, knopkierie, kombaars
(syn. van deken), land (grond, akker), uitspanning
(uitspanningsplaats), veldschoen, vuurhoutje (voor
lucifer) enz.
Van vele van deze woorden zou men geneigd
zijn te denken, dat het nauwelijks de vraag geweest
kan zijn of ze in de Hollandsche schrijftaal van
Zuid-Afrika opgenomen mochten worden, b.v. achter-
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rijder, assegaai, jongens, kombaars, veldschoen,
vuurhoutje enz. De Hollandsche kranten daar
hebben ze sedert vele jaren gebruikt. De uitdrukkelijke vermelding, dat ze geschreven mogen worden, is dan alleen te verklaren uit wat wij zooeven
zeiden, nl. dat er in Zuid-Afrika een stilstaand of
gestold of versteend Hollandsch — hoe zullen wij
't uitdrukken ? — als de schrijftaal is aangenomen.
Maar dat wordt dan nu anders.
Dat vreemde woorden voor zaken, die in ons
land onbekend zijn en er dus geen naam hebben
gekregen, als behoorende tot het Afrikaansche
Hollandsch worden aangenomen, woorden ontleend
aan het Maleisch of een der inboorlingentalen of
het Engelsch, of ook wanneer ze nooit anders dan
dan met die namen genoemd zijn, is onvermijdelijk ;
b.v. namen van dieren, vruchten, bloemen, drijven
inplaats van koetsier enz. Maar is de commissie soms
niet wat al te gul met het burgerrecht voxr zulke
woorden ? Wij vinden in de lijst b.v. „brake (als
synoniem van rem)', Wanneer rem in ZuidAfrika bestaat, waarom dan het Engelsche brake,
dat hetzelfde beduidt, het stempel van Afrikaansch
Hollandsch opgezet ? Komt daar straks b. v. juts
(als synoniem van rechter), legislatieve council
(als synoniem van wetgevenden raad) bij ? Die en
dergelijke Engelsche woorden vindt men tegenwoordig in de Hollandsche kranten van ZuidAfrika gedurig.
Waarom ook de Engelsche namen van cricketen voetbalspel als Afrikaansch-Hollandsch geijkt?
Wij vinden in de lijst : forward, full-back, goal,
half-back, inning enz. Natuurlijk, dat men die
woorden schrijven mag. Men moet ze gebruiken,
als men het over cricket of voetbal heeft, zoolang
er nl. geen Hol!andsche woorden voor gekozen zijn.
Maar laat men ze als vreemde technische uitdrukkingen gebruiken ! Wij vinden 't hierom ook jammer,
dat die Engelsche woorden tot Hollandsche worden
uitgeroepen, omdat er al velen zijn, die bij cricketen voetbalspel zich van Hollandsche benamingen
bedienen. Ook in Zuid-Afrika. Wij herinneren ons
in Afrikaansche bladen van voetbalwedstrijden wel
verslagen gelezen te hebben, waarin teekenachtige Hollandsche, of dan Hollandsch-Afrikaansche, woorden
voor de Engelsche in de plaats waren gesteld.
Hier te lande dringen Hollandsche benamingen
ook langzamerhand door. Laat men deze vreemde
woorden daarom niet te spoedig het burgerrecht
verleenen.
Wij hopen, dat de commissie ons deze opmerkingen, met al de bescheidenheid gedaan die ons
in Zuid-Afrikaansche taalaangelegenheden voegt,
ten goede zal houden. Wij begrijpen al het moeilijke van haar taak.

Een natie, die hare taal niet in eere
houdt, verloochent haren volksaard,
verspeelt hare vrijheid en is den ondergang nabij.
M. DE VRIES.

ZUID-NEDERLAND.
Jaarverslag over 1905.
iehier in korte trekken, den toestand geschetst
van Groep B van het Alg. Ned. Verb. gedurende 1905. Onze Groep is gedurende het
afgeloopen jaar op bevredigende wijze vooruitgegaan
en telde op 31 Dec. 1223 leden. In 1902 was
het ledental 785 in 1903 824 in 1904 941.
Het zal U ongetwijfeld genoegen doen te vernemen, dat op dezen dag der Algemeene Vergadering
het ledental 1402 beloopt. We hopen vast dat het
daar in 1906 niet bij blijven zal.
Is die stijging van het ledental bevredigend,
schitterend is ze niet als we er aan denken, dat
onze Groep de oudste is in het Verbond en dat
het ledental van de Groep Noord-Nederland naar
de 45oo toegaat. Dat zal ons een spoorslag moeten
zijn om steeds voort te ijveren om het ledental te
doen toenemen.
Onze geldelijke toestand verbeterde in dezelfde
mate. Onze inkomsten waren in 1902 3009 fr.
1903 2856, 1904 359o, 1905 4655 fr.
Maar hoeverre is dat van de vele duizenden
die nuttig zouden kunnen besteed worden aan de
opbeuring van onze Volksbeschaving !
Toch wint stil aan ook het inzicht veld, dat, wil
het A. V. V. kunnen verwezenlijken, wat men er
van verwacht, men dan de gewenschte middelen
tot zijne beschikking moet stellen en de bereidwilligheid om dat te doen, neemt toe. Van 43
beschermende leden in 1 9 0 4 is dit getal tot heden
tot 127 gestegen. Daaronder zijn er 5 die een
jaarlijksche bijdrage betalen van 25 fr. ; 4 betalen
een jaarlijksche bijdrage van 20 fr. ; de andere
alle I 0 fr. Under de gewone leden zijn er 9 die
7.75 fr . ; 262 die 5 fr. betalen.
Wij blijven met opzet bij deze getallen staan ; het
is onafwijsbaar noodzakelijk voor de huishouding
van onze Groep, dat de middelen, waarover het
Bestuur te beschikken krijgt, stijgen. Immers, door
den wijziging van Art. 12 v. de Grondslagen verleden
jaar aangenomen hebben de leden der takken voor
de Algemeene kas van onze Groep een beteekenis
van ten hoogste 0,53 fr. Hoe meer takken nu
opgericht worden met leden, reeds aangesloten,
hoe meer de inkomsten van onze kas zullen slinken.
Hoeveel duizenden leden zou onze Groep dan moeten
tellen opdat die centiemtjes van eenige beteekenis
worden tegenover den kolossalen arbeid, die op
den weg der Vlaamsche Beweging ligt ! Het ware
daarom wenschelijk, dat een veel grooter aantal
leden het niet lieten bij een minimum bijdrage ;
dan zou onze kas gebaat worden door de verhoogde
bijdragen van leden, die niet tot de takken behooren;
de noodzakelijkheid van een verhooging der minimum-bijdrage voor Gioep Belgie moet onder het
oog gezien worden. Zonder er voor alsnog toe
over te gaan, om die verhooging verplichtend te
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maken, zou het aanbeveling verdienen het Bestuur
te machtigen tot het toepassen van een maatregel,
die voor den Tak Gent geleid heeft tot bevredigenden uitslag. Op de dagorde der Algemeene
Vergadering stond : Verhooging van de minimumbijdrage tot 5 fr. Daar voor het loopende jaar
geen bindende beslissing kon genomen worden,
nam de vergadering het besluit dat de leden zouclen
uitgenoodigd worden om vrijwillig hun bijdrage tot
bedoeld minimum te verhoogen. Dat gaf, zooals
we meedeelden, een bevredigenden uitslag. We
meenen wel, dat dezelfde maatregel, hij de algemeenheid der leden van Groep B een niet minder
gunstigen uitslag zou hebben.
Zooals voorheen heeft onze Groep hoofdzakelijk
door de takken gewerkt ! Met de medewerking van
de takken konden we in Januari het optreden van
de H.H. Kritzinger en Van Heerden voor het
Nationaal Onderwijs in de 0. R. K. voorbereiden
in Belgie en maken, dat in ons land voor dat
doel 4849,41 fr. werd samengebracht. In voorgaande verslagen gaven wij een overzicht van de
verrichtingen van de verschillende takken. Dat is
op den duur niet meer te doen, daar het aantal
van die takken steeds klimt Het is trouwens minder
noodig, daar Neerlandia ieder maand over die
verrichtingen verslag geeft. Gij zult ons dus toelaten
heden slechts een greep uit de verslagen der takken
te doen. Aalst richtte op puike wijze de feestelijkheden in tot herdenking van het tienjarig bestaan
van onze Groep. Deze tak is het toonbeeld van
bedrijvigheid geweest in het afgeloopen jaar. Zijn
Letterkundige Afdeeling, de bron van zijn leven, is
in eene Vlaamsche stad. van den tweeden rang,
zooals we die kennen, een waar brandpunt van
geestesleven, van Nederlandsche beschavinggeworden.
Geen wonder dat hij al meer en meer kracht tot
zich trekt. Tot beschaming van takken in belangrijker steden, kan er op gewezen worden, dat deze
nog zeer jonge tak zijn 1 oo leden telt en dat hij
ons gelijk geeft in de meening, die wij altijd hebben
voorgestaan, dat een verhoogde minimurn-bijdrage
de ontwikkeling van het Verbond niet in den weg
staat ; dat ze integendeel verhoogde bedrijvigheid
toelaat. De bloei of het kwijnen van onze takken
staat overal in verband met hunne werkzaamheid
of hunne werkeloosheid.
De Tak Antwerpen ging flink vooruit en maakte,
zooals voorheen, werk van de Liederavonden voor
het Volk. Het grootste getal zangsters, dat daaraan
heeft deelgenomen is 52o. Hun getal is nooit
beneden de 35o gedaald ; dat is voorwaar prachtig.
Het propagandafeest op 13 September in de groote
feestzaal van den Dierentuin, hadden we het geluk
bij te wonen ; ook waren de voorzitter van den
Aalsterschen Tak en een afgevaardigde van de
Studentenafdeeling Leiden aanwezig. Wij hebben
van dit prachtige feest een onvergetelijken indruk
meegenomen en de overtuiging opgedaan, dat de
Antwerpsche Tak hiermede een heerlijk werk van
volksbeschaving verricht, waarvoor hij den hoogsten
lof verdient.
Ook voor mannen werden zanglessen ingericht.
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Deze werden minder druk bezocht. Gemiddeld
door 2 oo personen, zegt het verslag. De vergadering
zal dit zeker met ons al een heel bevredigend getal
vinden en zal met ons den Antwerpschen Tak met
lien uitslag willen gelukwenschen.
Antwerpen richtte nog een Leestafel in, waaraan
46 leden deelnamen, die daardoor een buitengewone
bijdrage van 6 fr. betalen en gedurende het jaar
een schat van mooie boeken te lezen krijgen.
De Tak Antwerpen werkte mede aan de ontwikkeling van het Verbond door het tot stand
komen van een nieuwen Tak te Lier te bevorderen
en door de Afdeeling van Charleroy met een toelage
van 5o frank te steunen.
Uit de werkzaamheden van den tak Gent is te
vermelden de inrichting, gezamenlijk met de
Afdeelingen van het David-fonds en het Willemsfonds van een avond gewijd aan uitvoering van
werken van Waelput met voordracht over den toondichter door den Heer 0. Roels ; verder de inrichting van een Ledeganck-avond, die alleszins schitterend was.
De verslagen van de andere takken, voor zoover
ik die ontving, vermelden inrichting van leerzame
voordrachten, feestavonden gewijd aan Vlaamsche
kunst, leergangen van Hooger Onderwijs voor het
Volk, deelneming aan den Vlaamschen 'raalstrijd
enz., waarover Neerlandia maand na maand berichten
heeft meegedeeld. Te wijzen is op het opgewekte
leven, dat de inrichting van een Letterkundige
Afdeeling in de Takken brengt : men leze, wat
Neerlandia meedeelt omtrent de bedrijvigheid dier
Afdeelingen te Aalst, Lier, Lokeren, Oudenaarde
en zal zich overtuigen, dat zij het bestaan en den
bloei ' der takken verzekeren. En niet dat ;
maar,"we zien, dat ze een prikkel worden tot Letterkundige en muzikale werkzaamheid. Deze Afdeelingen
spelen dus hun weldadige rol in de ontwikkeling
van Vlaamsch geestesleven.
In den loop van het voorgaande jaar werd de
nieuwe Tak Lier opgericht, die, zooals uit ons orgaan
blijkt, heel flink werkt en die ook tot toonbeeld
kan gesteld worden van offervaardigheid voor het
verwezenlijken van jets degelijks; i 8 van zijneleden betalen een bijdrage van 1 o fr; 9 een bijdrage van 7,75fr.
Ook naar Tienen werden wij geroepen voor de
oprichting van een nieuwen tak. Het schijnt niet,
dat het werk Hier aangepakt wordt met krachtige
hand. De toekomst zal het moeten uitwijzen of die
tak le vensvatbaar is.
Ten slotte blijft ons nog te vermelden, dat het
werk der Vlamingen en Hollanders in het Walenland
aangepakt werd. Dat leidde tot de oprichting van
de twee jongste afdeelingen van onze Groep Charleroy
en La Louviere. Hierover zullen wij evenwel hier
niet uitweiden daar het Groepsbestuur ons belastte
met het geven van een beknopt verslag onder punt
8 van de dagorde.
Ziedaar Dames en Heeren, een heel vluchtig
overzicht van het Verbondsleven in 1905. Laat
ons sluiten met den wensch, dat het loopende jaar
alweer nieuwe ontwikkeling en grooter kracht moge
brengen.
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de Algemeene Vergadering van Groep Belgie
op 8 April 1906 te Gent.
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zitting wordt geopend om II uur onder
voorzitterschap van den Heer K. Lybaert,
ondervoorzitter. De Heer Van KerckhovenDonnez, had zich laten verontschuldigen.
De Heer Meert, Secretaris, leest het verslag
over het afgeloopen jaar. Daaruit blijkt, o. m. dat
het ledental in 1905 gestegen is tot 1223, en dat
het op 8 April geklommen is tot 1402.
Na goedkeuring van het verslag door de vergadering wordt de volgende motie aangenomen :
„De Alg. Verg. van Groep B, op 8 April 1906,
,,machtigt het Groepsbestuur om een beroep te doen
„up de Air rneenheid der leden van de Groep,
4.. .,t het vrijwillig verhoogen der bijdrage tot een
.,., inimum van 5 frank."
De Heer De Backer, lid van de Commissie
tot nazicht der rekeningen, brengt hulde aan M.
Meert voor zijn beheer der gelden en leest de
volgende verklaring, die wordt goedgekeurd en
waarvan de mededeeling in het Verslag beslist
wordt.
„Ik en de Heer De Hovre, daartoe aangesteld
„door de vocrgaande Alg. Verg., hebben, ten huize
„van den Heer Meert de boekhouding nagezien,
„alle posten nagegaan en overrekend. Alles is met
„de meeste zorg gehouden. Eene enkele vergissing
„hadden we te herstellen, We hebben bevonden,
„dat de ontvangsten beliepen 4687,45 fr. de nit„gaven 4181,43 fr. dat op 31 December r 905 in
„kas bleef 1290.00 fr,”
De vergadering benoemt beide Heeren
opnieuw voor het volgende jaar, In de plaats van
Prof. P. Fredericq, die als commissielid bedankt
had, wordt hun Mej. R. De Guchtenaere benoemd.
Nadat het voorstel om punt 4 van de Dagorde tot later te verschuiven aanleiding gegeven
heeft tot eene drukke bespreking, wordt overgegaan
tot eene stemming. Het voorstel wordt verworpen
door 35 tegen 17.
De wijzigingen aan de Grondslagen worden aangenomen, nadat M. Meert de nieuwe S§ bij art.
12 te voegen, toegelicht heeft.
De Heer A. C. Van der Cruyssen, van
Antwerpen, vraagt eerst punt 12 van de dagorde
te bespreken.
Er wordt beslist dit punt te behandelen na de
verkiezing. De Bestuursleden, door de verschillende
takken voorgesteld worden gekozen, nm. de H.H.
Heuvelmans, Bossaerts, Schiltz (Antwerpen), De
Raet (Brussel), Meert, Wasteels, Mej. R. De Guchtenare (Gent), Mej. C. Reyniers (Aalst), de H.H.
Verschoren (Lier), Vermeersch (Charleroy), Eerw. M.
Bernaerts (La Louviere), Claes (Namen).
De andere aangebleven bestuursleden zijn : J.
Van Kerckhoven-Donnez (Antwerpen), Thelen
(Brussel), Fredericq, Lybaert (Gent), Tack (Mechelen),
Lefevre (Oostende), Gevaert (Oudenaarde), alien
aftredend in 1907. — Brijs (Aalst), Van der
Cruyssen (Antwerpen), Kesler, Hooyer (Brussel),

De Hovre (Gent), Herbert (Lokeren) aftredend in
1908.
De Heer K. Lybaert, verhinderd langer te blijven,
wordt in het voorzitterschap vervangen door Mr.
Thelen.
De Heer A C. Van der Cruyssen geeft
eenige inlichtingen over de studie „Ons Taalrecht"
van de HH. Bossaerts, Plessers en Van Laer, en
stelt voor het werk door Groep B. te laten uitgeven en aan alle leden van de Groep, zoo mogelijk
van het A. N. V. te zenden.
De Heer Meert raadt ook de uitgave aan. Nochthans zou eene Commissie eerst dit werk moeten
nazien, omdat de verantwoordelijkheid van het
Verbond op het spel staat. Overigens, de financieele
kwestie, hieraan verbonden, kan niet met kennis
van zaken, door de vergadering behandeld worden.
Hij stelt voor de volgende motie te stemmen :
„De Vergadering wenscht dat de studie het
„licht zie, en gelast het Bestuur zich, in overleg
„met Tak Antwerpen, daarmede te belasten "
Na eenige bedenkingen door de HH. De Raet
en Fassotte geopperd stemt de Vergadering een
motie, door den Heer Rudelsheim namens Tak
Antwerpen ingediend :
„De Alg. Verg. Groep B acht noodzakelijk dat
„het verslag van de HH. Bossaerts, Plessers en
„Van Laer worde uitgegeven, en gelast het Bestuur
„om middelen te beramen dit in den kortst
„mogelijken tijd te doen."
Het punt, van de samenstelling van een
Commissie voor stoffelijke Vlaamsche belangen
wordt door M. 1)e Raet, van Brussel, toegelicht.
Die Commissie zou doen voor de stoffelijke belangen,
wat die van 1856 voor de taalbelangen deed.
Voor het oogenblik ziil er twee kapitale kwestien,
waar zij over te handelen zou hebben, en wel ten
eerste de ontdekking van koolmijnen in Limburg,
en de vraag om een ekonomisch verbond te sluiten
met Nederland. Spreker stelt voor nu reeds in den
schoot van het Verbond eenige personen te benoemen, die als een kern zou vormen, en zich
daarna andere bevoegden zouden toevoegen. De Heer
De Raet kan voor het oogenblik niemand aanduiden.
De Heer Meert deelt merle dat het Groepsbestuur
zich reeds heeft bezig gehouden met de vraag
welke personen die Commissie zouden vormen.
Twee namen werden aangehouden. In de eerste
plaats die van M. De Raet, zonder twijfel een
der meest bevoegden in ons land, ten tweede die
van den Heer L. Meert, handelaar en nijveraar
te St. Nikolaas Het voorstel van den Heer Secretaris : „Het Bestuur van Groep B wordt gemachtigd
„buiten de HH. De Raet en Meert de andere leden
„van bedoelde Commissie te benoemen" wordt met
eenparigheid van stemmen aangenomen.
De Heer Van Renterghem, van Gent, in de
onmogelijkheid zijnde de vergadering bij te wonen
en er zijn voorstel tot inrichting van een perskantoor, te verdedigen, heeft een memorie van
toelichting gestuurd :
„Het inrichten van een Perskantoor dringt zich
„op als organisme van verweer en van onderzoek,
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„Reeds is een begin gemaakt geworden met den
„voorafgaanden arbeid : verzamelen van brochures
„en dagbladartikelen betrekkelijk de Vlaamsche
„Beweging in den breedsten zin ; opzoeken der
„argumenten voor of tegen, enz.
„De werkzaamheden van het Perskantoor zouden
„samen te vatten zijn als volgt :
a) „het opzoeken van grieven en misstanden en
„de middelen om die te keer te gaan ;
b) „het aanvullen van onze argumentatie en
„eventueel het raadplegen van bevoegde mannen ;
c) „het voorlichten der pers door middel van
zoowel de Fransche pers
nota's en artikelen,
als de Vlaamsche ;
d) „Eventueel, het dokumenteeren van leden
„der Statenkamers.
„In een woord, het centraliseeren der krachten,
„die nu verspreid liggen en somtijds ongeschikt
„blijven . . • • • • • .7,
Dit voorstel, dat reeds behandeld werd in het
Bestuur van Groep B, wordt aangenomen en goedgekeurd dat aan de inrichting van het Perskantoor
een bedrag van i oo fr. zal besteed worden.
De Heer Rudelsheim vraagt dat in het vervolg
elk voorstel dat op de dagorde der Alg. Verg.
moet komen, eenigen tijd voor die Vergadering
zou toegelicht worden, en dat deze toelichting op
eene of andere wijze aan de leden zou medegedeeld
worden, opdat zij met kennis van zaken het voorstel zouden kunnen bespreken.
Het voorstel Rudelsheim. „Wenschelijkeid om ieder
„punt van de dagorde op voorhand toe te richten,
„en er zoo mogelijk kennis van te geven aan de
„takken ” wordt aangenomen.
De Secretaris leest een schrijven van M. Th.
Coopman die, betreurende de Vergadering niet te
kunnen bijwonen, voorstelt : „Het stichten van een
„Fonds tot ondersteuning van het werk der Vlamingen in het Walenland ; ook tot versterking van
„de taalgrens " en die terzelfdertijd het 29e Nederlandsch Congres te Brussel bij de leden der Vergadering aanbevolen houdt.
De Heer Meert brengt namens het Groepsbestuur
een beknopt verslag uit over 'tgeen gedaan is aan

't Werk der Vlamingen in het Walenland.
Het Alg. Nedefl. Verb. wil in de eerste plaats
ten voordeele van die landgenooten inrichtingen
van stoffelijk nut in 't leven roepen zonder daarom
geestelijke ontwikkeling te verwaarloozen, Afdeelingen
werden gesticht te Charleroy, La Louviere, Namen.
Tot stoffelijke en zedelijke opbeuring van deze
stamgenooten, die over 't algemeen behooren tot
het nederigste proletariaat kan ontzaglijk veel geld
een edel gebruik vinden. Het Bestuur is echter
matig in zijn begeerte en wil hiervoor een kapitaaltje van 5000 fr. verzamelen. De Grondslag
daarvan is gelegd : i 000 fr. uit de kas van het
Hoofdbestuur ; het Bestuur van Groep Belgie stelt
voor — onder goedkeuring van de vergadering,
hiervoor 500 fr. te besteden. Het overige zal
moeten komen van offervaardige stamgenooten.
Het Bestuur wil eerst eenige bijdragen van belang
krijgen. Het heeft er thans twee van i oo fr. Deze
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zijn echter van eerie politieke zijde ; krijgen die
een tegenhanger van andere zijde, dan zal een
beroep gedaan worden op de Algemeenheid.
Na eene bespreking uitgelokt door M. De Smaele
die zich ter zijde gesteld acht, alhoewel hij de
eerste was, die een verslag over deze kwestie
opstelde, geeft de Heer G. Vermeersch, van
Monceau Sambre toelichtingen omtrent de werkzaamheden van Tak Charleroy. Daar werden eene
ziekenbeurs en een bibliotheek ingericht. Het streven
der Vlamingen en Hollanders in de Waalsche
gewesten moet geldelijk ondersteund worden, zoo
niet is alles daar verloren.
De Heer Postema vraagt of de som van 500 fr.
die het Groepsbestuur beschikbaar stelt voor het
het werk der Vlamingen bij de totale som van
5000 fr. zullen geteld worden. Moeten onze taalgenooten in Zuidelijk Belgie wachten op geldelijke
ondersteuning tot de geheele som bijeen is ?
De Heer Meert antwoordt hierop, dat de tot
stand gekomen takken al dadelijk geholpen geworden zijn. Zoo werd voor Charleroy een boekenkast
gemaakt en bekostigd; een kist boeken daarvoor
gezonden ; de Grondslagen, als kostbaar propaganda-materiaal, gedrukt en bekostigd ; zoo mede
het drukwerk voor ziekenbeurs en werkzaamheden
van den Tak bekostigd. Ook mag de Heer Vermeersch
alle zorg voor het lot der Ziekenbeurs bannen :
waar behoefte is, wordt dadelijk geholpen.
De Heer Hallaert stelt zich ter beschikking
van den Tak Charleroy voor eventueele voorlichting wat aangaat ziekenbeurs en pe ioenkas.
De morgenzitting wordt te i u. gesloten. Te
4 u. opent Mr. Thelen de namiddagzitting, die
evenals de morgenzitting zeer talrijk bijgewoond
wordt.
De Heer Brijs, van Aalst, wenscht dat het
Verbond het initiatief zou nemen van de inrichting
van Volkshoogescholen in de steden waar takken
bestaan. Men zou in Neerlandia eene lijst kunr ,.. _
afkondigen van personen, die zich , oor 'at dc Zi.,
kosteloos of mits eene kleine vergoedingl,...i.:hikbai....
stellen.
De Heer Rudelsheim stelt voor : „te onder„zoeken of het mogelijk is eene Vlaamsche Mijnen„school op te richten zonder te wachten tot de
„Gentsche Hoogeschool vervlaamscht weze, en zoo
„dit onmogelijk is , stappen te doen bij de betrok,.ken Gemeentebesturen en Provinciesbesturen om
„zoo ' n school op te richten.”
Er is hoogdringendheid. Door het ontdekken van
het Limburgsche mijnbekken bestaat en vrees, dat
twee Vlaamsche provincien voor onze taal verloren
gaan.
De ingenieurs en werklieden, die door die ontdekking naar het Noorden van ons land zullen
komen, zullen alien Walen zijn, en het vestigen
van al die Fransch-sprekende menschen in onze
weinig bevolkte Kempen zou er al gauw onze taal
verdrongen hebben ten voordeele van het Fransch.
De Heer De Smaele vreest niet voor overwelweldiging van Waalsche mijnwerkers. Reeds nu is
er in onze Waalsche provincien gebrek aan werk-
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krachten. Vele Vlamingen arbeiden er die natuur
lijk zouden verkiezen naar hunne streek tern ; te
keeren.
Maar de ingenieurs zouden natuurlijk onze taal
niet machtig zijn, en eene Vlaamsche Mijnenschool
is dus wenschelijk.
De Heer De Raet wijst op de kolossale sommen, die voor het inrichten van zulk eene school
noodig zijn. — Overigens, de diploma's door zulk
een lichaam uitgereikt, zouden door den Staat niet
erkend worden. — Gezien al deze moeilijkheden
raadt hij aan het voorstel tot Vervlaamsching der
Hoogeschool, dat hij in 1903 formuleerde, en dat
o.a. in het „Volksbelang " verscheen, te ondersteunen. Hij legt de volgende dagorde neer :
„Het Alg. Ned. Verb., Groep B., in de Alg.
„Verg. van 8 April 1906:
„Drukt, met het oog op de aanstaande ontgin„fling van het Vlaamsche koolbekken de volgende
„wenschen uit
„ I e. Dat de wijziging aan art. 21 van het ont" werp op de mijnwetgeving, voorgesteld door den
„Heer Helleputte c.s., door de Kamers zou aan„genorrien worden ;
„2 e. Dat de Regeering, bij Koninklijk Besluit,
„zooals dit gedaan werd in 1900 voor het Elektro„technisch, in 1904 voor het Scheepsbouwkundig
„onderwijs, eene afdeeling voor het Mijnwezen aan
„de Schcol van burgerbouwkunde gehecht aan de
„Hoogeschool van Gent, zou inrichten ;
„3e. Pat de voertaal der met dit doel nieuw in
„te richnn leergangen het Nederlandsch zou zijn,
„wat bier kan geschieden zonder krenking van
„eenig verworven recht ;
„4e. Dat de technische Scholen, gehecht aan
„gemelde universiteit, zoodra mogelijk zouden ver,,vlaamscht worden, evenals de vier andere facul„teiten.''
De Heer Rudelsheim verzoekt, dat dit het eerste
punt zou zijn op de dagorde van de Commissie
voor stoffelijke Vlaamsche belangen. Het kan behandeld worden buiten de vervlaamsching der
Hoogeschool om.
Het voorstel van M. De Raet wordt aangenomen.
De Heer Schiltz, van Antwerpen, leest betrekkelijk het punt : inrichting van een dienst van
briefwisseling tusschen de leden van het Verbond,
de volgende memorie van toelichting :
„Het A. N. V. telt thans bij de 9000 leden,
verspreid over alle gewesten der wereld. Men mag
zeggen, dat men tusschen hen de beste en de
ijverigste kampers vindt der Nederlandsche beweging en dat zij alien bezield zijn met de liefde
voor onze taal en onzen stam.
Deze elementen, hoe uiteengespreid ook, in betrekking met elkander te brengen, hun het middel
verschaffen zich in te lichten over de wederzijdsche
toestanden van het geestesleven zoowel als van de
stoffelijke belangen — ziedaar eene taak al de
bezorgdheid van de middenbesturen van het A. N. V.
waard.
Onze leden zouden er baat bij vinden in ge-

makkelijke en geregelde betrekking te komen met
hunne medeleden in alle deelen der wereld. Onze
letterkundigen, geleerden, verzamelaars, hand eldrijvers, nijveraars zouden voordeel kunnen halen, op
zedelijk en stoffelijk gebied, in nadere kennis met
elkander te komen.
't Zou als eene eerste proef kunnen gelden voor
de zoo betrachte aansluiting van Noord en Zuid,
die immer nog tot de vrome wenschen behoort.
De middelen oin dit doel te bereiken, liggen
voor de hand : 1 e. Mededeeling, aan alle takken,
van de volledige lijst van al de leden van het
A. N. V. met hun beroep of hunne betrekking.
2e. Oproep aan alle leden, die in briefwisseling
zouden willen treden en opgaaf hunner adressen in
het Maandschrift „Neerlandia.''
Het is te denken dat het A. N. V. en bij uitbreiding, gansch de Nederlansche beweging eenen
machtigen steun zou vinden in deze nieuwe samenwerking, steun, niet alleen meer gevestigd op den
meer contemplatieven strijd voor taal en ras ; maar
op de stoffelijke belangen van elk der leden in
't bijzonder.”
De Heer Meert zegt, dat die inrichting het werk
van het Secretariaat, dat nu reeds overlast is ontredderen zou.
De Heer De Smaele stelt voor jaarlijks eene
ledenlijst te laten verschijnen, waarin ieder lid
recht zou hebben op twee lijnen druks. De kosten
zouden ongetwijfeld gedragen worden door de personen, die aankondigingen zouden doen plaatsen.
Spreker vraagt, dat zijn voorstel verzonden worde
naar de Commissie voor Stoffelijke Vlaamsche
Belangen.
De Heer Rudelsheim vraagt, dat het Hoofdbestuur
aan Tat Antwerpen de volledige ledenlijst zou bezorgen en ook jaarlijks de afvallende leden zou
kenbaar maken ; deze tak zou die lijst volledigen
door middel van de namen die maandelijks in
Neerlandia verschijnen, en zich met den dienst om
de briefwisseling t. d. 1. te vergemakkelijken, belasten.
De Heer J. Lefevre, van Gent, betreurt dat
het yolk ons striven niet kent. Gewoonlijk worden
de meetings slechts bijgewoond door reeds overtuigden.
Twee middelen zijn aan te wenden om de massa
beter in te lichten over onzen strijd :
I e. Het uitgeven van vlugschriften
geene
brochures, daar die te omvangrijk zijn en niet gelezen worden — maar strooiblaadjes, van hoogstens
twee bladz., waarvan elk, alhoewel op zichzelf
staande, toch het vervolg zou kunnen zijn van de
voorgaanden. Deze circulaires zouden door ons
werkvolk gelezen en besproken worden.
2e. Het houden van voordrachten op de feesten
in de werklieden-genootschappen. Daar komen
menschen bijeen, die nooit onze meetings bijwonen.
In die richting is reeds gewerkt geworden in Gent ;
de arbeid werd echter te laat aangevangen om dit
jaar vruchten op te leveren, daar de periode van
feesten in de maatschappijen geeindigd is. Dit
moet weer aangevat worden voor het a.s. winterseizoen.
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Er wordt beslist, dat het Bestuur den wensch van
den Heer Lefevre in aanmerking zal nemen, en
oordeelen volgens de geldelijke middelen of er
gevolvaan gegeven kan worden.
De Heer Brijs, van Aalst, vraagt welke de
houding van groep Belgie zal zijn, ter zake de
pogingen van den Heer Baie om nauwer aaneensluiting tusschen Noord en Zuid te bewerkstelligen.
Verscheidene leden nemen aan de bespreking
hierover deel, evenals aan de diskussie over het
wijzigen, in vorm, van eene motie van den Heer
Meert, waarin gezegd wordt dat slechts voor een
nauwer Verbond met Nederland kan worden geijverd,
wanneer beslist zal gebroken worden met het stelsel
om de Vlamingen in Belgie als tweede klasse burgers te behandelen.
Een voorstel van den Heer Delpire : Geene dagorde aan te nemen en Dr. Kiewiet de Jonge onzen
dank te betuigen voor zijne kranige houding in
zake Hollandsch-Belgisch Verbond, wordt bij slot
van rekening aangenomen.
Het punt : Het Nederlandsch v6Or het
Assisenhof van Brabant wordt door Mr. Thelen
ingeleid. In de wet, die het gebruik van onze taal
in de rechtspleging regelt, wordt Brussel weggelaten. Dit heeft in den laatsten tijd aanleiding
gegeven tot misbruiken. Als voorbeeld : het proces
over den moord te Heerne, waarin de beschuldigden werden veroordeeld zonder jets van de
besprekingen, noch van het vonnis te begrijpen.
De heer Voorzitter stelt voor in beginsel protest
aan te teekenen tegen het niet regelen van het
taalgebruik voor het assisenhof van Brabant, en de
zaak over te laten aan den Bond van Vlaamsche
Rechtsgeleerden, die er zich mede onledig houdt.
De Heer Herbert vermeldt een feit, gebeurd
voor de boetstraffelijke rechtbank van Dendermonde. Een getuige, de Heer Rooman d'Ertbuur,
burgemeester der Vlaamsche gemeente Laarne, weigerde er onze taal te spreken, onder voorwendsel,
dat hij ze niet machtig was. Dat heeft voor gevolg
gehad, dat de beklaagden de onkosten der vertaling van zijn getuigenis hebben moeten betalen.
Daartegen dient protest aangeteekend. De burgemeester eener Vlaamsche gemeente moet onze taal
kennen. De afstelling van dien burgemeester moet
aan den betrokken minister gevraagd worden.
De Heer Vermeersch zegt, dat ook op rechtsgebied onze Vlaamsche broeders in het Walenland
niet mogen vergeten worden.
De Heer De Smaele spoort de aanwezigen aan
den protestlanddag bij te wonen, die over die feiten
te Brussel belegd is.
De Heer Herbert vraagt zedelijke en geldelijke
ondersteuning voor de kandidaten die, in de aanstaande kiezing, den strijd aangaan met een uitsluitend Vlaamsch programma.
De zitting wordt om 6 u. gesloten.

***
Het Bestuur van Groep Belgie heeft benoemd
tot zijn Voorzitter J. Van Kerckhoven-Donnez (Antwerpen), tot zijn Ondervoorzitters : Mr. Thelen
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(Brussel), K. Lybaert (Gent), tot Secretaris-Penningmeester H. Meert.
Leden van het Dagelijksch Bestuur zijn behalve
de genoemden : Mej. R. De Guchtenaere, de H.H.
W. De Havre, P. Fredericq, J. Wasteels.

OOST-INDIE.
Hollanders en Indiers.
De heer Abdul Rivai verzekert in zijn opstel „Holland,
de Inlanders en nog jets", opgenomen in het Koloniaal
Weekblad no. 18 (3 Mei 1906), dat er in de laatste
jaren in de Inlandsche maatschappij in Indie een geheel
andere meening omtrent Holland heerschende is, dan
vroeger het geval was.
Toen de heer A. R. zelf in 1899 het voornemen uitte
zich naar Holland te begeven werd hem dit door zijne
inlandsche vrienden en kennissen afgeraden; men achtte
het gaan naar Holland nog „gevaarlijk" voor Inlanders ;
men zou hun onoverkomelijke bezwaren in den weg
leggen. Thans zou dit alles veranderd zijn; thans bestaat bij vele Inlanders de lust om gedurende eenigen
tijd in Nederland te vertoeven ; zeven Javanen, twee
Maleiers, een Batak en vier Indische Chineezen zijn
nu uit eigen beweging in het „gevaarlijke" land van
vroeger komen studeeren ; meerdere zullen nog volgen.
„Was Holland vroeger voor de Inlanders een land,
dat bewoond werd door een yolk, dat zij beoordeelden
naar enkele geprononceerde typen, waarmee zij vaak
op minder aangename wijze in kennis kwamen, in de
laatste jaren is hieromtrent een betere meening veld
winnende." De heer A. R. heeft de ervaring opgedaan
dat de Hollanders in Holland meer sympathie aan de
Inlanders inboezemen, dan zij, die in Indie waren, en
hij heeft die ervaring door ettelijke zijner kennissen en
vrienden hooren bevestigen ; die meerdere aanrakingen
met Hollanders hebben dus gunstig gewerkt zoodat hij
het besluit, trekt, dat ook bij de Inlanders de waa rd e er in g het beter leeren kennen op den voet
zal volgen.
Dat Holland nu beter bekend is geworden bij de
Inlanders in Indie, schrijft A. R. ook toe aan de „Bintang Hindia"; „indien de thans begonnen toenadering
„van de Inlanders tot hun „overheerschers" er toe bij,,gedragen heeft, dat het Indische yolk de Hollanders
„als zijn welmeenende vrienden beschouwt en erkent,
„dat het tegenwoordige begrip „overheerschers' uit het
„hart van de inlanders zal zijn verdwenen en dat door
„toepassing van „Eendracht maakt macht" Indie een
„betere, rustigere toekomst is tegemoet gegaan, dan
„mag de B. H. veilig verklaren, dat zij in dezen moei„lijken en bemoeilijkten arbeid haar aandeel heeftgehad.”
Verder bespreekt de heer A. R den, door de Regeering aan de B. H., verleenden geldelijken steun en
het toestaan van vrij Porto voor dat blad (in Indie).
Blijkens door hem, met instemming, aangehaalde beoordeelingen van enkele ontwikkelde Inlanders is er
voor dien steun veel te zeggen. Een zijner correspondenten schreef hem o. a.: „Litteratuur om het inzicht
te verruimen en het weten te vermeerderen, bestaat
voor onze jongelui niet. Door het Gouvernement zijn
alleen schoolboeken uitgegeven. Uit het door u geredigeerd blad nu kunnen onze jongelui weten, wat er
alzoo buiten hun gezichtskring is voorgevallen, maar
zij kunnen er tevens wat uit leeren."
Over dien Gouvernementssteun, die reeds ettelijke
pennen in beweging bracht, zal bier niet worden uitgeweid. De bewering van den heer A. R. omtrent de
meerdere toenadering tusschen Hollanders en Inlanders
mocht als een merkwaardige uiting niet onvermeld
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blijven. Toch moet daaraan niet al te veel waarde
worden gehecht. Dat Inlanders, die in Holland komen
om te studeeren, daar vriendelijk worden bejegend, ligt
voor de hand ; onwillekeurig worden die Indiers min
of meer als gasten beschouwd ; in ieder welmeenend
en beschaafd mensch ligt de neiging een vreemde,
waar deze, in den aanvang vooral, eenigszins hulpbehoevend is, voort te helpen en wanneer die vreemde
dan een naar wetenschap en kennis strevend mensch
blijkt te zijn, dan zal die natuurlijke neiging tot bescherming, in sympathie, in vriendschap kunnen overgaan. In Indie staan de Hollanders tegenover de massa
Inlanders echter anders, daar blijft altijd lets over van
het besef, gezaghouden ; bovendien heeft ieder daar
meer z'n eigen kring, z'n eigenaardige leefwijze ; daar
komt de gaping tusschen aziatisch denken en europeesche opvatting telkens voor den dag. Toch zijn de
voorbeelden van toenadering, van sympathie, van vriendschap bij nadere en voortgezette kennismaking, vele.
Maar het moet nimmer vergeten worden, die neigingen
ontstaan slechts tusschen Hollanders en een klein deel
van de Inlandsche maatschappij, n.l. de ontwikkelden,
de meest Europeesch beschaafden ; de groote massa
der Inlanders blijft den Hollanders nog vreemd, al
wordt ook bij de laatsten meer en meer het besef
levendig, dat de Inlanders, al ware 't alleen maar om
hen economisch sterker te maken, recht hebben op
voorlichting, onderwijs en zedelijken steun.
Dat de Bintang Hindia er toe kan bijdragen, den
gezichtskring harer lezers te verruimen, dat dezen er
wat uit zullen leeren, wie zal 't ontkennen ? Voor de
aankweeking van genegenheid, van oprechte waardeering zijn nog andere middelen noodig; of het
Indische yolk de Hollanders thans reeds als zijn welmeenende vrienden beschouwt en erkent is zeker nog
wel aan twijfel onderhevig ; laat ons zeggen dat de
banen daartoe nu geeffend worden Dat de heer Abdul
Rival en zijne ontwikkelde vrienden tot het aankweeken
dier goede gezindheid het hunne willen bijdragen, kan
niet anders dan met groote ingenomenheid worden
begroet.

NED.-ANTILLEN.
Het Beschavingswerk op Curacao.

III.

E

r is niets, wat een Europeaan bij zijn komst in
de tropen (ik spreek nu

nietspeciaal over Curacao)

zOOzeer tegen da borst stuit, als de onzede-

delijke toestanden en verhoudingen, die men dikwijls niet eens tracht te verbloemen, doch menigmaal zonder een zweem van beschaming of reserve
besproken en als de natuurlijkste zaak der wereld
beschouwd worden. Dergelijke toestanden treft men
overal aan in West-Indie en Zuid-Amerika, datzelfde
bestaat ook op Java, dat kan men evenzeer waarnemen in alle kolonien van Afrika. Het klimaat
van het land, het warm en hartstochtelijke temperament, zelfs de kleeding der bewoners, hun groote
armoede, gebrekkige opvoeding geven den nadenkenden onderzoeker daarvoor reeds een gereede
verklaring. Een langdurig verblijf, en vooral de
studie der plaatselijke geschiedenis van het land,
in het bijzonder van het tijdvak der slavernij, zal
allengs den sluier van veel geheimenissen oplichten.
Weldra zal de vreemdeling beschaamd staan bij

de ontdekking, dat ook het blanke ras, dat de
drager moest zijn van hoogere beschaving in die
streken, niet altijd vreemd gebleven is aan die misstanden, maar menigmaal zijn roeping ontrouw een
verderfelijken invloed geoefend heeft. Dit nu is ook
eenigszins op Curacao toepasselijk. Hieruit volgt
dus vooreerst, dat de vergelijking van een tropisch
gewest met de Noordelijke landen van Europa, niet
alleen wat de fauna en flora aangaat, maar ook
wat de zeden betreft, altijd de eenige tegenstelling zal bieden. Billijker en van meer gezonden
zin getuigend is het, die landen onderling met
elkander te vergelijken. Moge het nu volkomen
waar zijn, dat de tropische natuur van Curacao arm
en misdeeld is en in niets de vergelijking met de
andere Antillen noch met Suriname kan doorstaan,
zonder vrees voor tegenspraak durf ik verdedigen,
dat onze kolonie op zedelijk gebied geen vergelijking met eenig ander tropisch gewest te schromen
heeft. Al die voorbeelden van onzedelijkheid door
X. en R. aangehaald, — voor 't oogenblik aannemend, dat ze waar en niet overdreven zijn, —
leveren dus betrekkelijk niets verrassends en bewijzen nog minder dat C. slechter of minder beschaafd
is, dan andere landen onder de keerkringen. En
waar X. na die voorbeelden triomfantelijk uitroept:
aan Naar (aan de R.-K. Geestelijkheid) hebben
wij dit standpunt van beschaving te danken«, daar
— en dit is de tweede conclusie uit bovenstaande
toelichting antwoord ik met een beroep op het
Hollandsch spreekwoord : woorden wekken en voorbeelden trekken, dat de R.-K. Geestelijkheid op C.
altijd door woord en voorbeeld ten goede en voor
de beschaving van het yolk gewerkt heeft, maar
dat helaas woorden en voorbeelden van anderen,
die een krachtigen steun ten goede hadden kunnen
zijn, soms de vruchten van jaren arbeids vernielden.
Daarbij geven de ergelijke tooneelen, die X. en
R. op bladz. 2 6 van het Febr.-nummer beschrijyen, niet in het minst het standpunt aan der beschaving op ons eiland. Juist het tegendeel. Het
zijn niet anders dan sterk gekleurde tooneelen uit
de Poenda, de meest beruchte buurt van C., en
betreffen het laagste gepeupel, diep gezonken wezens, de uitgeworpenen eener beschaafde maatschappij. Nog daargelaten, dat al die tooneelen
slechts een zwakke afdruk zijn van b.v. »het beruchte Rotterdamsche kwartier, in het hart der havenstad, « maar daarom vooral keur ik zulk een
taktiek af, omdat het een misleiding is, juist dezelfde,
wanneer men, door een kijkje in een Londensche
achterbuurt, een denkbeeld wilde geven van het
standpunt der beschaving van het Engelsche y olk.
Dan vergete men vooral niet, dat Willemstad
(het stadsgedeelte van Curacao), een groote zeehaven
is, dat die stall een garnizoen herbergt, en het station
is van minstens een Hollandsch oorlogsschip met
een bemanning van ongeveer 30o matrozen. Wanneer
X. met R. in hun tendentieus geschrijf en in hun
zucht tot generaliseeren dergelijke losba,ndigheid als
het standpunt der beschaving van de geheele C'scht
bevolking gelieven voor te stellen, protesteer ik
daartegen, en noem het eenvoudig taster. Nu zal
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ieder hun zoogenaamde grief : „dat er nooit iets
gedaan is, om de slechte eigenschappen van DIE
menschen uit te roeien", op haar juiste waarde
weten te schatten, doch tegelijk het der R.-K.
Geestelijkheid als was beleid aanrekenen, dat zij de
kostbare krachten van haar beperkt personeel niet
heeft verspild, en als een hooge eer, dat zij haar
smetteloozen naam niet te grabbel heeft willen gooien
aan de hopelooze bewerking van een beruchte
buurt van zedeloosheid. Het is beter die aan de
zorg en het toezicht van de politie toe te vertrouwen. — Er worden door den heer R. een paar
andere voorbeelden van onzedelijkheid genoemd,
om aan te toonen, „op welk een laag standpunt
van zedelijkheid deze menschen staan." Wanneer
werkelijk ter goeder trouw is, dan mogen wij
van hem eischen, dat hij de bewijzen van R. beter
op den toetssteen gekeurd had. Dan zou hij niet
zoo grifweg hebben toegegeven : „dat het grootste
aantal geboorten buiten echt plaats :vinden, —
een wantoestand, welke C. gemeen heeft met al de
andere eilanden dezer kolonie, met uitzondering
misschien van Saba —, is te verontschuldigen, daar
voor de meesten de kosten aan een bruiloft verbonden, te zwaar zijn." Dan zou hij voor de eer
van het land zijner geboorte of inwoning zijn opgekomen. Dan had hij evengoed als ik in de Koloniale
V erslagen bewijzen kunnen vinden, dat Curacao die
wantoestand volstrekt niet „met al de andere eilanden
der kolonie gemeen heeft. " Met positie-ve zekerheid
zou het hem gebleken zijn, dat niet misschien, maar
zonder eenigen twijfel op Saba het aantal onwettige
geboorten betrekkelijk gering is, dat ook voor
Bonaire en Aruba dit aantal veel geringer is, dan
dat der wettige. Voor St. Martin staan beide getallen nagenoeg gelijk. Aileen St. Eustatius geniet
een zeer ongunstige reputatie, die het naar het
algemeen gevoelen dankt aan de eer, dat het in
vroeger jaren een Hollandsch garnizoen rijk was,
waarvan men nu nog de naweeen gevoelt. Deze
Brie bovenwindsche eilanden vallen echter geheel
buiten beschouwing, zooals wij vooraf reeds hebben
opgemerkt, omdat het aantal Katholieken daar slechts
de minderheid vormt. — Heeft X. nooit vernomen, dat het zeer groot aantal onwettige geboorten op Curacao voor verreweg het allergrootste
gedeelte op rekening van het stadsgedeelte komt,
dat de toestand des te gunstiger wordt, naarmate
men zich in de buitendistricten verder van de stall
verwijdert ? Bewijst dit niet iets ten voordeele van de
hoogere zedelijkheid en van minder bederf onder de
zoo gesmade buitennegers? — X. noemt de armoede,
waardoor „voor de meesten de kosten der bruiloft te
zwaar zijn", als een verontschuldiging voor die talrijke
onwettige geboorten, doch andere meer directe
oorzaken waren er op te sporen. Van de scheme
opmerkingsgave van X. zoude ik verwacht hebben,
dat hij dit geheimenis in eenig verband gebracht
had met de vele kleurschakeeringen tusschen het
zwarte en blanke ras in de kolonie, die wel niet
aan louter spelingen der natuur moeten geweten
worden. Bestuursmaatregelen hebben jarenlang het
zedelijkheidsgevoel van het yolk verstompt, toen
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tijdens den slaventijd het den slaven verboden was
een burgerlijk huwelijk te sluiten. Ook nu nog
worden vele huwelijken niet gesloten of langen tijd
vertraagd, doordat eerst aan vele lastige, haast onmogelijke formaliteiten van het Gouvernement moet
voldaan worden.
Over het tweede voorbeeld, door R. t. a. p. genoemd, lust het mij niet in den breede uit te
weiden. Op C. zelf moet men zeker met de grootste
verwondering en weerzin van die bewering hebben
kennis genomen. Het is een bewering zonder schijn
zelfs van bewijs, een bewering, in zichzelve onbewijsbaar en ontsnappend aan alle contrOle.
Van meer bewijskracht getuigt blijkbaar het derde
voorbeeld, dat volgenderwijze wordt ingekleed : „de
algemeene verslaafdheid aan den beruchten tamboerdans, eene uiting van dierlijke zinnelijkheid,
(toont) wel op welk een laag standpunt van zedelijkheid deze menschen staan." Ten slotte wordt
„dit standpunt" op rekening gesteld der R.-K.
Geestelijkheid.
Van aigemeenheid van dezen dans kan Been sprake
zijn, daar op gewone tijden deze nagenoeg alleen
in de beruchte buurt van de Poenda voorkomt.
In de dagen van Kerstmis tot Nieuwjaar echter
komt ook bij anderen de oude onbeschaafde natuur
weer boven. Dan hoort men ook op andere plaatsen
het zware eentonige gebons. Beslist houd ik echter
vol, dat men in die dagen niet van algemeene
verslaafdheid kon spreken. Bewijs is, dat personen,
die zich, zij het ook bij uitzondering, aan den
tamboerdans overgeven, personen van de laagste
volksklasse zijn of minder gunstig staan aangeschreven. Bewijs is, dat men zich voor den tamboerdans schaamt en krotten en afgelegen steegjes
opzoekt, steeds meer en meer in gesloten vertrekken
daarvoor wegschuilt. Bewijs, dat meer beschaafde
gevoelens ingang vinden, is dit, dat de tamboerdans
steeds zeldzamer wordt en tegenwoordig evengoed
uitzondering kan genoemd worden, als deze in den
dloia slaventijd algemeen was. En niet van het misbruik of het voortbestaan van den tamboerdans
draagt de R.-K. Geestelijkheid de schuld. Jaar in
jaar uit wordt het y olk door de R.-K. priesters in
die gevaarlijke dagen van Kerstmis tot Nieuwjaar
met nadruk onder 't oog gebracht, zich van alle
losbandigheid met name van den tamboerdans, te
onthouden. Doch is het wonder, dat die strenge
vermaningen der geestelijkheid niet altijd goede
vruchten droegen, wanneer b.v. voor en na de afschaffing der slavernij op sommige plantages den
negers vrij spel gelaten werd, en de eigenaar, sours
zelfs omringd van zijne familie, lien beruchten
negerdans met zijne tegenwoordigheid kwam opluisteren ? Wanneer door beschaafde personen nieuwsgierigheid en belangstelling voor zulk „een uiting
van dierlijke zinnelijkheid" wordt aan den dag gelegd, hehoeft men niet te verwachten, dat schaamtegevoel minder beschaafden van zulk een uiting
zal terughouden. Daarom noem ik het een verderfelijk voorbeeld, dat eenige jaren geleden een
burgerlijke en een militaire amhtenaar gaven, die
in een der achterbuurten van Curacao bij een
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tamboerdans tegenwoordig waren en met geld en
drank aan den gang hielden. Ook de Heer H.
VAN KOL bij zijn bezoek aan Curacao beging dezelfde font. Die belangstelling door hem aan den
dag gelegd om een tamboerdans bij te wonen, en
zijn tegenwoordigheid bij zulk „een uiting van dierlijke zinnelijkheid " heeft veel meer kwaad gesticht,
dan al zijn schoone phrasen voor de beschaving
van den Curacaoschen neger ten goede heeft uitgewerkt. VAN KOL moge al den schijn aannemen,
alsof hij het aan „een toevar dankte, zijn eigen
bekentenis (p. 355), dat hij „onder behoorlijk geleide" (van wien ?) was en eerst een hooge trap moest
opklauteren, verraadt genoegzaam, dat hij met opzetnaar
een gelegenheid gezocht heeft. — Tot tweemalen heb
ik een paar jaar geleden in een Curacaosch weekblad
een zeer uitvoerige Hollandsche beschrijving aangetroffen van zulk grofzinnelijken negerdans. Dat verraadt
gebrek aan kiesch gevoel en bij de inzenders en
bij de redakties. De hooge positie van den blanken
toeschouwer wordt in 't oog van den dansenden
troep een bewijs van goedkeuring en aanmoediging.
Toen eenige jaren geleden in den Kolonialen
Raad een nieuw wetsvoorstel ter tafel kwam tot
beteugeling van dezen tamboer-dans, lieten zich de
leden door de vrees, de persoonlijke vrijheid al te
zeer te kort doen, terughouden. — Zulk een dans
is niet zoozeer een uiting van persoonlijke vrijheid, als wel van dierlijke zinnelijkheid, dus losbandigheid, en verdient dus niet door de wet in
bescherming genomen en ontzien te worden.
Een volgenden keer bespreek ik het standpunt
der R. K. Geestelijkheid ten opzichte van het
Onderwijs en van de Hollandsche taal in onze
Kolonie.
P. A. EUWENS.

Nijmegen, April 1906.
tg
Verslag van de Openbare Bibliotheek
op Bonaire, over het jaar 1905.
In voldoening aan artikel 12 van het Reglement
voor de openbare bibliotheek op Bonaire heeft de
vertegenwoordiger van het Algemeen Nederlandsch
Verbond het volgende mede te deelen.
Hoewel reeds bij Gouvernements-beschikking van
den 2 7 en Februari 1905 goedkeuring op bovengenoemd reglement was verkregen, kon de bibliotheek eerst in Mei daaraanvolgend voor het publiek
worden opengesteld. Dit vond zijn oorzaak in gebrek
aan ruimte in de openbare lagere school. Eerst
toch72moest een spreekkamertje worden bijgebouwd,
waarin dan tevens de door het Gouvernement geschonken boekenkast plaats kon vinden.
Door de Boeken-Commissie uit Nederland werden
geheel kosteloos 76 boekwerken toegezonden, waaronder lectuur voor jong en oud, voor ontwikkelden
en minder ontwikkelden. Een werk werd met
goedvinden van den secretaris van Groep » Ned.
Antillen« daaruit verwijderd, zijnde inhoud minder
geschikt voor een bibliotheek voor het algemeen.
Bij vertrek met verlof van den beer Gezaghebber

A. E. J. v. d. Brandhof werd de bibliotheek begiftigd
met 7 3 boeken, een rijke aanwinst, en waarvoor
dan ook namens de groep dank werd betuigd.
Hierbij kwamen later nog in dank een 4 -tal werken
door E. Marlitt van den Eerw. Heer P. Euwens,
Pastoor op Rincon, zoodat de bibliotheek thans
beschikt over 152 boekwerken.
Het aantal ter lezing afgegeven boeken bedroeg
gedurende de maanden Mei—December i7o, meest
alle lichte romannetjes en novellen, bij hooge uitzondering enkele werken van andere strekking.
Gedichten vonden geen aftrek, geschiedenis evenmin.
Deze bijzonderheid vindt zijn oorzaak hierin, dat
het drukste gebruik van de bibliotheek wordt gemaakt door dames. Bij de komst van den Heer
Snijders Jr., den secretaris der groep »Ned. Antillen» , werd Z.EGestr. daarop gewezen en verzocht
om nog wat lichte lectuur en daaraan toe te voegen
eenige boekjes met eenvoudige tooneelstukjes voor
kinderen, teneinde hierdoor bij het jong geslacht
bekendheid met en liefde voor de Nederlandsche
taal aan te kweeken en het vooral eigen te maken
met het vrij en los uitdrukken zijner gedachten in
die taal.
Hierdoor wordt gehoopt een kleine stoot in goede
richting te kunnen geven en vertrouwd, dat het
jaar 1906 heel wat lezers en lezeressen zal aanbrengen.

De bibliothecaris,
Bonaire, 11 7anuari 1906.

J. KRIJT.

cr
Openbare bibliotheek op St.-Eustatius.
De Bibliotheek kwam meer en meer tot haar
recht, vooral ook door de leesgrage jeugd, die door
de Correspondente van het A. N. V. en de onderwijzers opgewekt werd.
Van de 23 jongens en meisjes der beide scholen,
die een boek namen, moet een i 4-tal genoemd
worden, waarvan men weet, dat ze inderdaad lezen
en het gelezene begrijpen, die dadelijk voor het
Nederlandsche woord het dekkende Engelsch weten.
Dit 7mag o.m. het resultaat genoemd worden
van de werkzaamheden gedurende een drietal jaren
van den onderwijzer N. H. Henriquez, Curacaoenaar
van geboorte en verder van den Heer J. A. Lampe,
geboren te Aruba, die, hoewel kort bier werkzaam,
veel doet voor de taal van het Moederland.
Hollandsch leeren, ondanks en met het Engelsch,
gaat betrekkelijk van zelf. Men vatte de dikwijls
zoo misbruikte uitdrukking : „die moeielijke Nederlandsche taal " toch niet te letterlijk op ! —
Moge het Alg. Ned. Verbond in staat blijven de
bibliotheek steeds uit te breiden, ook met kinderboeken, opdat in afzienbaren tijd een element in
deze oude Nederlandsche nederzetting zich vormt,
dat minstens naast de taal van dat andere Europeesche yolk, de taal van het Moederland weet te
gebruiken !

Sint-Eustatius,

20 Januari 1906.

De Gezaghebber,
G. J. VAN GROL.
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Hieronder volgt het
bibliothecaris :
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jaarverslag van den

De boekerij der openbare bibliotheek, in het
laatst van 1903 opgericht, bestond op ultimo
December 1904 uit 305 nummers.
Gedurende den loop van het jaar ontving de
bibliotheek de volgende geschenken :
van den HoogEdelGestrengen Heer Gezaghebber 7 nummers
van den Z.Eerw. Heer P. Delgeur
4
van Mevrouw van Grol Meyres
19
van de Fa J. B. Wolters, Groningen, prachtbandjes, 7
18
van den Uitgever D. Mijs, Tiel,
Te zamen 55 nummers

zoodat de boekerij op ult. December 1905 bestond
uit 36o nummers.
Van de Heeren G. J. van Houten te Weesp en
A. Bensdorp te Amsterdam werden tal van keurige
plaatjes, prentbriefkaarten en boekjes ontvangen,
die door de correspondente van het A. N. V. aan
de trouwe jeugdige lezers werden uitgedeeld.
1 085 keer werd een boek ter lezing uitgeleend,
waarvan 425 aan schoolgaande kinderen. Het aantal lezers, de kinderen medegerekend, bedroeg 45.
Sint-Eustatius, I 2 Januari i 9 o 6.

De Bibliothecaris,
H.

ELSMAN.
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Hollandsch Avondje.
Amigoe di Curacao is het volgende ontleend :

De Heer J. A. Snijders Jr , de onvermoeide bevorderaar van het A. N. V., heeft ook een propagandatocht
naar Aruba gemaakt. Veertien dagen heeft Z. W. E 0
vermoeienis noch arbeid gespaard om Aruba zoo
volledig mogelijk te leeren kennen en overal belangstelling te wekken voor Nederland.
Maandagavond 19 Maart werd in de Openbare School
te Oranjestad een Hollandsch Avondje gegeven. De
bijeenkomst was druk bezocht. Nadat het kinderkoor
het Wilhelmus (oude toonzetting) had gezongen, opende
de vertegenwoordiger van het Verbond op Aruba, de
heer J. H. P. Schrils, de vergadering met een Openingsrede, waarna de kinderen weer een drietal Hollandsche
liederen zongen.
Toen hield de heer Snijders een lezing : \Vat beoogt
het Algemeen Nederlandsch Verbond ? die zeer in den
smaak viel en luide werd toegejuicht, en ten gevolge
had dat 22 nieuwe leden toetr,,den.
Nu droeg Mevrouw Snijders-Japikse met veel gevoel
twee mooie Hollandsche liederen voor, waarop wederom
een korte voordracht van den jongeheer N E. Henriquez
volgde.
Na de gauze zong de WelEerw. Heer W. van den
Brink „Ik ken een lied" en „Un kind van Holland".
Toen werd er door drie jongens een comedie-stukje
opg._voerd : Tromp en De Ruyter, weder gevolgd
door voordrachten en liederen.
leder was buitengewoon tevreden op Aruba en voeide
wel wat meer te kunnen doen om de liefde voor Nederland aan te wakkeren en te verlevendigen.

Nederlanders en Vlamingen, spreekt
Nederlandsch in Vlaamsch-Belgie!

Ingezonden.
Emigratie van Nederlanders.
ngetwijfeld is emigratie (aan welk woord ik
in het hierbedoelde geval de voorkeur geef
boven uitwijking of landverhuizing) een der
zaken welke Verbondsbelang zijn.
Als oud-ambtenaar der Nederl. Zuid-Afrikaansche
Spoorweg-Maatschappij heb ik, terwille van mijzelf
en van zoovele lotgenooten, die door de bekende
proclamatie van Lord Boberts niet alleen uit ZuidAfrika, maar ook uit hunne betrekking werden
gezet, mij veroorloofd eens bij verschillende N7 ertegenwoordigers van het A. N. V. aan te kloppen
om eens te vernemen of er in hunne omgeving
eenige vooruitzichten bestonden voor menschen
,,als wij", helaas geen boeren of landbouwers, maar
personen die beter met de pen dan met zwaar
gereedschap kunnen werken.
Mijn schrijven werd met zeer veel vriendelijke
welwillendheid door alien beantwoord ; ook bier
ter plaatse wensch ik daarvoor mijn dank en erkentelijkheid uit te spreken. Werkelijk, zoo uitvoerige berichten had ik niet verwacht.
Ik kan nu niet beter doen dan in het kort den
inhoud der raadgevingen in „Neerlandia" mededeelen en dan kan elk die wenscht te gaan „trek"
zijn voordeel er mede doen:
Ancon (Panama). De eenigste manier om een
goed salaris te krijgen is verbonden te zijn bij de
Isthmian Canal Commission. En eene betrekking te
krijgen hier in Panama bij de I. C. C. gaat moeilijk.
Colon (Panama). In uw geval is het misschien
niet aan te raden eene vaste betrekking op te geven,
uitgaven te doen voor een reis herwaarts en bier
weer geld te moeten uitgeven tot het geluk u
toelacht.
Stellenbosch (Kaalkolonie). Ontslag van beambten,
salarisvermindering en verlenging van arbeidsduur
komen geregeld nog voor op groote schaal
Kansas City (Missouri). Hier in Kansas City
wonen enkele Hollanders, die slechte ondervinding
hebben opgedaan met Hollanders. Zij zeggen dat
Hollanders niet viug genoeg werken en niet zelfstandig genoeg.
Het feit dat u goede aanbevelingen heeft, Fransch,
Duitsch spreekt is van geen waarde.
Detroit (Michigan). In uw geval zouden wij u
raden ook met het oog op uwe tegenwoordige betrekking in Holland van eene „Uebersiedeling"
naar dit land of te zien.
Venetie. Zelfs bij ons zijn er veel jongelieden
die ondanks al hun pogen, onoverkoombare moeilijkheden ontmoeten om eene geschikte positie te
vinden.
Rome. U ziet dus dat er bier al zeer weinig
kans is, voor een vreemdeling vooral, om flink
aanpakkend zelfs, zaken te doen of een toekomst
bier te veroveren.
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Luxor (Egypte). Zonder echter tamelijk zeker
uitzicht op eene betrekking te hebben of zonder
voldoende geld om 4- 6 maanden te kunnen leven
(Egypte is dour) en de terugreis te kunnen doen,
zoude ik beslist afraden.
San Andreas Tuxtla (Mexico). Ik zoude dus
emigratie naar hier alleen aanraden aan lieden die
nOch eene betrekking, nOch geld, protectie of iets
anders te verliezen hebben, en dan nog wel alleen
indien dezelven in vaste betrekking naar hier
komen.
Melbourne. Op het door U bedoelde terrein zijn
Australische werkkrachten overvloedig voorhanden,
zoodat ik u niet durf aanraden uwe tegenwoordige
vaste betrekking op te geven. Over het algemeen
raad ik niemand die niet genoeg middelen bezit
om het bier i jaar (minstens) uit te houden, zich
hier heen te begeven.
Rooskleurig zijn deze mededeelingen niet. Echter
ontving ik nog een schrijven van een jong Hollander uit Bethlehem (Pennsylvanie) waaraan ik deze
zinsnede ontleen : ,,Ongetwijfeld is hier grooter
arbeidsveld en meer gelegenheid om vooruit te
komen en wel is het eens te overwegen om eens
te komen en het te probeeren, Ik zou zeggen,
waag het maar, hoewel zekerheid niet gegeven kan
worden."
Ten slotte ontving ik nog eenige mondelinge
inlichtingen omtrent Canada, waar voornamelijk
voor hen die flinke spieren hebben een toekomst
is, n.m. bij de landontginning en spoorwegaanleg.
Zij die dus planners hebben de wereld in te
gaan, mogen met deze gegevens wel rekening
houden. Vooral de oud-ambtenaren der Nederl.
Zuid-Afrikaansche Spoorweg Mij., thans in Holland
vertoevende, die de likwidatie dier Maatschappij
hebben afgewacht en nu weer de oude „treklust"
voelen ontwaken.
Er bestaat onder hen plan een geschrift- op te
stellen, waarin nauwkeurig de toestand van het
voormalig Z. A. S. M.-personeel na hun terugkeer
in het moederland wordt geschetst, met het doel
dit aan te bieden aan Regeering en Volksvertegenwoordiging.
Over hun toestand, maar vooral over hun toekomst,
zal dus eens gedacht worden. Een taak voor de
leden van het A. N. V. om daarbij raad te geven !
Zou er in ons Oost- of West-Indie geen werk
„gemaakt" kunnen worden ?
De brieven waaruit bovenstaande aanhalingen
(en waaronder zeer uitvoerige) stel ik graag ter
inzage van belanghebbenden, in de overtuiging
daarmede eenig nut te stichten volgens de beginselen van het A. N. V.
Utrecht.

T. RASCH.

LI:
De Joden en het A. N. V.
Naar aanleiding van het ingezonden stukje des
Heeren Sanders in het April-nummer van „Neerlandia" wenschte ik het volgende op te merken.
De heer Sanders beweert, dat een Jood, die

zijn eigen stam wil helpen handhaven en verheffen,
dit niet tevens kan doen met den Nederlandschen
en besluit hieruit, dat een oprecht Jood niet lid
kan zijn van het A. N. V.
Met de praemisse van deze redeneering ben ik
het volkomen eens, niet echter met de conclusie.
Inderdaad : van stam-eenheid is tusschen Nederlanders en Joden geen sprake. Maar er is een
andere eenheid, die hen bindt, n.l. de staatkundige,
die haar uitdrukking heeft in de gemeenschappelijke
vaderlandsliefde. Nederland is ons tweede vaderland, met een Jood als minister van Justitie; 't
Nederlandsch onze tweede moedertaal, waarin Joden
als Heyermans, Querido en van Campen hun kunst-.
werken scheppen. Zelfs het Zionisme, de nationaalJoodsche beweging, wenscht ons eerste vaderland
slechts terug voor die Joden, welke als het ware
geen tweede vaderland hebben kunnen vinden. Zij,
die zooals de Nederlandsche Joden dat geluk wel
gehad hebben, voelen ondanks alle stam-verschil
voor hun land en zijn taal, verheugen zich in
beider bloei en moeten daartoe meewerken.
Dda.rom is de conclusie van den heer Sanders,
die niet-Joden wellicht wat onsympathiek in de
ooren heeft geklonken, foutief. Het streven van
het A. N. V. komt neer op in-stand-houding en
versterking van alles wat goed en mooi is van de
Nederlanders en wat tot hun zedelijken en stoffelijken vooruitgang kan bijdragen.
Alle Joden moeten dat streven steunen !
B. P.

GOMPERTS.

Amsterdam, 2 r- 4 - 'o6.
e.3:

Pars, 23 Maart 1906.
Hoog geachte Voorzitter,
In Neerlandia van Maart, blz. 49, lees ik : „de
Heer Hotz wijst Nederland op een instelling, die
in Belgie goede diensten bewijst aan de bevordering van den buitenlandschen handel, doch hier
ontbreekt.. de reisbeurzen."
Is dat joist ? Ik meen van niet, en al bewonder
ik steeds wat het buitenland goeds doet, als recht
geaard Nederlander zie ik niet over het hoofd wat
mijn eigen Vaderland verricht.
In Nederland bestaat een vereeniging genaamd
„het Buitenland" waarvan ik sedert jaren lid ben
en waarvan enkele dagen geleden wederom het
jaarverslag verscheen. Klaarblijkelijk is deze vereeniging den Heer Hotz niet bekend. Toch doet
zij met betrekkelijk geringe middelen zeer nuttig
werk en ging uit, niet van de Regeering, maar
werd opgericht door den ondernemingsgeest van
enkele rechtgeaarde Nederlanders.
Deze vereeniging behoorde in ruimer kring bekend te zijn, haar streven gaat in dezelfde richting
eenigermate als dat van het A. N. V.
In het laatste jaarverslag van de Vereeniging
,.het Buitenland" werd ook wederom melding gemaakt van die ellendige wet op het Nederlanderschap, die, ik herhaal het, uw streven ondermijnt.
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Die wet dwingt Nederlanders in 't buitenland
het zekere voor het onzekere te nemen en liever
„jets" met zekerheid te zijn, dan t' een of
ander tijd voor het feit te staan door een verzuim
onwetend „niets” te zijn, en dan zal men zoo jets
juist ontdekken, als men in verlegenheid is.
Onlangs nog vernam ik van iemand, die niets
was, die geene nationaliteit had, en die plotseling
naar Rusland moest, dat hij niet daarheen kon
omdat niemand hem een paspoort kon bezorgen.
Dat is een geval, maar hoeveel andere zijn er
niet.
Wil men ons Nederlanders, die toch op alle
manieren toonen ons land lief te hebben (en zooals in dit geval soms toonen het zelfs beter te
kennen na 3o jaar afwezigheid) dan volstrekt
daaruit dringen ?
Laat men dan handelen voor het te laat is. Ik
merk aan alles dat men in Nederland zich geen
rekenschap geeft van de uitwerking der wet op
het Nederlandsche element in 't buitenland.
Ik herhaal nogmaals en met nadruk, handel eer
het te laat zal zijn en denk aan 't vroeger eeuwen
te Smyrna gebeurde en waarover nog kort geleden
Neerlandia schreef. Schrap die wet.
U dankende voor de aandacht aan deze letteren
verleend heb ik de eer te zijn
Hoogachtend Uw Dw. Dnr.,
J. PIERSON.
clf
Geachte redaktie I
Gaarne zag ik onderstaande vraag in uw blad
opgenomen :
Wie verlost ons toch eens van het zoo onjuiste
en verwarring kweekende woord » staathuishoudkunde »
en het kleurlooze uitheemsche »ceconomie» ? De
Duitschers noemen het juist en scherp leer der
»volkswirhschaft». Hoe kan men dit begrip in goed
Nederlandsch weergeven? Weet een der leden van
het A.N.V. er ook raad op?
H. VER LOREN VAN THEMAAT.

Baflo.
RED. Vindt de Heer ver Loren werkelijk staathuishoudkunde zoo verwarrend? Maar gesteld, het
woord had iets verkeerd, het heeft immers zoo'n
warm nestje gemaakt in onze taal, dat het onmeedogend zou zijn het te verjagen Men zou het er
ook niet uit kennen krijgen, met geen stok.
Neen wij moeten geen jacht gaan maken op
tam gebroed. Dat staat onder hooge bescherming
van de natuurwet. Of zonder beeld, woorden met
burgerrecht hebben burgerrecht.
Staathuishoudkunde is in ons oog een heel goed
woord voor ceconomie politique. Of Volkswirthschaft
zoo juist en scherp is? In een andermans schotel
is het altijd vet, maar de verschillende beteekenissen
van wirthschaft zouden ons juist daarbij aan verwarring
doen denken.
De Redactie heeft hiermede hare meening gezegd ;
weet iemand beter ?
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Aan de Redactie van Neerlandia.
Zag ik met genoegen op blz. 17 en 37 van
»Neerlandia« het goede Nederlandsche woord
»deelneming« gebruikt, dat genoegen werd door
eene kleine ergernis vervangen toen ik ook op blz.
37, alsmede op blz. 5o »deelname« en op blz. 4o
»toename« moest lezen Is het aan »Neerlandia«
geoorloofd aan die vreemde indringers gastvrijheid
te verleenen ?
Nog eene vraag : Waarom is in het adres van
het Algemeen Nederlandsch Verbond aan den Minister van Kolonien, in plaats van »meer intensieve
behartiging «, niet het goede Nederlandsche »krachtiger behartiging« gebezigd ?

Haarlem.

JANSSEN VAN RAAY.

Helaas naast het genoegen over „deelneming'',
zal de geachte inzender of en toe in Neerlandia
de ergernis moeten ervaren van deelname en hare
kornuiten. De Red. weet wel wat Bogaers van deze
„germanismen" heeft gezegd, maar sedert lien tijd
zijn er ongestoord zooveel tijd- en momentopnamen
genomen, is zooveel toename en afname vastgesteld, dat zij er zich in berusting bij neerlegt. Er
zijn er zelfs die onderscheid maken b.v. tusschen
inname van een stall en inneming.
Wat de intensieve behartiging betreft, deze uitdrukking was aangehaald en gaat dus buiten de
Red. om. Maar gesteld deze had het woord zelf
gebruikt, zou dat dan nog zoo erg zijn geweest ?
In haar oog niet, want het A. N. V. strijdt tegen
misbruik, niet tegen matig gebruik en er zijn gevallen, waarin o. a dit woord moeilijk is te vervangen.
RED.

ALLERLEI.
Schaving, shaving, chaving.
De beer F. Sparenberg te Amsterdam schrijft
aan Neerlandia :
In Amsterdam, in de nabijheid van het CentraalStation, is een scheerderswinkel, waarvan de eigenaar,
zeker in de hoop vreemdelingen te trekken, boven
zijn deur een Engels opschrift plaatste : Schaving

and haircutting" .
Iemand moet hem opmerkzaam gemaakt hebben
op de fout in dit opschrift, tenminste indertijd
werd de fout hersteld en voor de ch een enkele
h in de plaats geschilderd.
In de loop van het vorige jaar werd het gehele
huis opnieuw geschilderd en het opschrift verdween.
Bij het wederopschilderen herinnerde de eigenaar
zich, dat in het eerste opschrift een letter te veel
stond, maar wist blijkbaar niet meer welke dat
geweest was. Nu prijkt daar sinds geruime tijd

»Chaving and haircutting. «
Of de man hiermede veel Engelsen trekken
zal ?

NEERLANDIA.
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Twee Hollandsche kiekjes uit Engeland.
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Waarom bij de Duitschers een woord ter kenschetsing borgen, als wij er zelf een hebben, korter
en duidelijker dan dat ? Inlegkunde, zoo heeft men
in onze taal sinds lang, in tegenstelling met uitlegkunde die manier van uitleggen genoemd, met
name op den Bijbel toegepast, waarbij iemand eerst
lets in den tekst legt, wat er niet in zit, en dat
dan er uit haalt.
Holland op zijn malst.
Een bekend Nederlandsch Chocolade-fabrikant
verspreidt prentbriefkaarten met het portret van
Rembrandt. Under de beeltenis staat Zelfsportrait.
Stellig heeft niet de Nederlandsche nijverheid
hieraan schuld.
Jong Nederland aan het taalzuiveren.
Onderstaand rondschrijven is het gevolg van een
wedstrijd door Dr. J. B. Schepers uitgeschreven
onder de meisjes der 3e kl. van de Latijnsche
school te Haarlem. Als prijs was beschikbaar gesteld : Sara Burgerhart.
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onze vrienden en kennissen hiertoe te zullen aansporen.
Wij zullen in Uwe gezellige achterkamertjes
komen theedrinken, niet teaen. En in de heerlijke
warme zomerdagen zullen wij bij U vruchtenijs gaan
gebruiken, plombieres verafschuwend.
En als Gij dus ware Nederlanders wilt worden,
en een vreemd woord soms niet juist in 't Nederlandsch kunt weergeven, komt dan bij ons en wij
zullen U met raad en daad bijstaan. Wanneer Ge
een Nederlandsche naam voor een of ander gebak
wilt hebben, stuurt het naar ons adres naar de
Latijnsche School (Prinsenhof) dagelijksch behalve
's Woensdags en Zaterdagsmiddags en des Zondags.
Wij zullen de goedheid hebben het te keuren.
Wanneer ons klein landje in later jaren tot hooge
bloei is gekomen, dan zullen de Nederlanders
kunnen zeggen : „Dit hebben wij te danken aan
hen, die begonnen zijn onze taal te zuiveren."

Meisjes 3e klasse van de Latijnsche
school te Haarlem.
Nationale reclame !

Aan alle Confiseurs, Cuisinsers,
Glaciers en Patissiers te Haarlem.
Zeer geachte Banketbakkers, Koks enz.
Kent ge alien het „Wien Neerlandsch Bloed ?"
Hebt ge dit niet meerrnalen met geestdrift gezongen ? Herinnert U dan de woorden :
„Wien Neerlandsch bloed door de aad'ren vloeit,
Van vreemde smetten vrij."
Hebt ge wel eens, geachte banketbakkers, koks,
kunstijsvervaardigers en pastijbakkers, over die
woorden nagedacht ?
Welnu, gij zijt toch ware Nederlanders ? 0, neen,
het is waar ook, menigeen beroemt er zich op van
Fransche afkomst te zijn. Het staat ook heel deftig
Fransche woorden te gebruiken. Maar staat een
Nederlander dan beneden een Franschman ? Is daar
eenige reden toe ? Heeft Nederland zich zelf niet
ontworsteld aan de baren ? Hebben wij niet lang
en moedig voor onze vrijheid gestreden ? Zijn ook
de Franschen niet meermalen door ons verslagen ?
En als misschien eerstdaags de oorlogskreten om
ons been klinken, moeten wij dan niet voor alles
op ons zelf staan ?
Alles, wat vreemd is, moeten wij van ons werpen.
Wij moeten ons landje, hoe klein ook, in eere
houden Laten wij dan beginnen met onze taal.
Is het noodig, dat gij onze heerlijke, rijke Nederlandsche taal bederft met vreemde woorden,
waarvoor toch heel goed echt Nederlandsche te
vinden zijn ? Maar misschien zijt Gij bang, indien
Gij U in het vervolg banketbakkers inplaats van
confiseurs noemt, dat de dames bij zoo'n een voudigen man niet meer zullen willen koopen. Neen,
hiervoor zullen wij zorgen.
Wij, meisjes van de Latijnsche school, beloven
hierbij plechtig, voortaan onze inkoopen te zullen
doen bij banketbakkers, niet bij confiseurs, en ook

Wij Nederlanders plegen ons nogal te ergeren
als onwetende Engelschen of Franschen de „mijnbeers" stereotiep voorstellen in „nationaal " kostuum
met de handen in de zakken en een lange pijp in
den mond.
Wordt een dergelijke dwaze voorstelling niet in
de hand gewerkt door een gelllustreerd Engelsch
reclameboekje als de „Ned.-Amerikaansche Stoomvaart-Mij." dezer dagen heeft uitgegeven en dat
waarschijnlijk bestemd is om op ruime schaal in
Amerika te worden verspreid? Het kleurig omslag
geeft eenige zonderling geconstrueerde windmolens
om een waterplas te zien, langs welke zich mannen,
vrouwen en kinderen bewegen, met heel wijde
broeken en een raar model pet op, en alien op
klompen. En natuurlijk heeft het manvolk, jong en
oud, de handen diep in de wijde hozen gestoken.
Alleen de gouwenaar ontbreekt.
De vraag rijst: zijn de Volendammers of Markers
de meest typische vertegenwoordigers van het
Nederlandsche y olk ?
Er zijn in dit reclameboekje meer dingen die
ons verbazen in de uitgave van een zoo bij uitstek
nationale onderneming als de „Holland-AmerikaLijn". Het eerste prentje geeft een kijkje in vogelvlucht op een deel van Den Haag (Bankaplein en
omgeving) genomen naar een foto die vermoedelijk
een twintig jaar oud is. In het onderschrift wordt
Den Haag de hoofdstad van Nederland genoemd!
Jets verder wordt een beschrijving gegeven van
de drooglegging der Zuiderzee, „gigantic undertaking now in progress"!!
Na geconstateerd te hebben, dat wij speciaal
aangelegd zijn tot het droogleggen van plassen,
geeft de schrijver de volgende karakteristiek van
den Nederlander, wel geschikt om den vreemdeling een hoogen dunk te geven van onze energie:
„He calmly sits down, reckons up the cost of
the undertaking, devises means and appliances,
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and then proceeds with the work, without troubling
himself whether it will require one year or twenty."
Het boekje wordt besloten met een allermalst
stukje over : „The Dutchman and his klomps."
Wij mogen dan niet de Chineezen van Europa
zijn, rare Chineezen zijn wij toch wel.

(Nieuwe Courant).
Friesche voornamen.
Bij velen gaat de gewoonte om kinderen naar
familieleden te voornoemen er uit. Dat heeft dit
voordeel, dat men voor den jongen of het meisje
een welluidenden naam kan uitkiezen, of een die
ferm klinkt of kort en gemakkelijk is, — al naar
den eisch dien men er aan stelt. Bij zoo'n keuze
kan men ook de uitheemsche namen, waarin vroegere
geslachten veel behagen vonden en die sedert in
de familie bleven, kwijt raken ; Fransche namen
vooral. Als men maar niet, zooals tegenwoordig
— nu men zooveel Deensch-Noorsche en Zweedsche
boeken leest — in Skandinavische namen vervalt.
Die klinken dikwijls wel goed, maar dat zijn toch
eigenlijk geen namen voor Nederlandsche kinderen,
Kies oud-Hollandsche namen ! Er zijn er zoo fiksche
en mooie onder. En het zijn onze eigen.
Of zouden b.v. de Friezen niet van hun rijkdom
van flinke en ook zoetvloeiende namen wat
aan andere Nederlanders willen afstaan ? Ons dunkt,
wie om een naam voor een jong wicht verlegen is,
kan er in het Friesch te kust en te keur krijgen.
Ziehier een reeks namen, afgeschreven van een lijst
van kathechisanten van een dominee op een Friesch
dorp. Misschien zijn ze niet alle geschreven zooals
't behoort (de dominee was pas uit Holland gekomen).
Er zijn er onder die namen stellig, die buiten
Friesland te ongewoon klinken om voor overneming
geschikt te zijn. Het is voor een kind niet prettig
door de makkers om een vreemden naam uitgelachen te worden. Ziehier de lijst :
Dit zijn jongensnamen : Abe, Albe, Ale, Ate,
Bene, Binne, Delis, Dubbelt, Ebel, Eyse, Gosse,
Ide, Jelle, Luytse, Oebele, Rikele, Tide, Tjeerd,
Wiebe.
Nu de meisjesnamen : Atsje, Aukje, Beertje, Bobbegje, Boukje, Doeke, Ebeltje, Feikje, Femme, Getje,
Gooske, Hidje, Hugina, Immetje, Lammetje, Luytske,
Mayke, Nieske, Oetske, Satina, Sipkje, Sjoukje,
Swaantje, Tetje, Tsjitske, Vrouwtje (Vrouwke),
Wibbigje.
Deze lijst put natuurlijk bij lange na de Friesche
namen niet uit Ziehier van elders nog eenige namen
verzameld ten deele (op den klank of opgeteekend):
Jongensnamen : Auke, Bauke, Bonne, Eeltje,
Foppe, Gurbe, Haije, Iense, Inne, Jolle, Lieuwe,
Mintje, Okke, Sake, Siebe, Sieger, Sietse, Sjoerd,
Ulke, Watse.
Meisjesnamen : Aafke, Bontje, Elske, Foekje,
Gelske, Idske, Jebbigje, Joukje, Minke, Rinske,
Sietske, Sjalsje, Sjoeke, Sjutje, Wiepkje, Wietske.
En zoo voorts. Vele namen worden, met anderen
uitgang, voor meisjes en jongens beide gebruikt,
gelijk men in eenige voorbeelden heeft kunnen zien.

Maar wat een rijkdom van namen, al mogen er
enkele niet uitsluitend Friesch zijn !
Ook enkele andere streken van ons land hebben
hun eigen namen, die verdienden algemeen bekend
te worden en de plaats in te nemen van de Henri's,
Louis, Augusts, Eduards, Jeanne ' s, Charlotte's,
Willy's en de zoodanige meer, — de dragers van
zulke namen mogen 't ons vergeven!
Kleinigheden.
Iemand vertelt ons, dat hij, de Paaschdagen op
een Geldersch dorp doorbrengende, in zijn hotel
de spijslijst, die natuurlijk in het Fransch opgesteld
was, tot ,zijn verrassing bedrukt zag met een aanprijzing van een soort spuitwater, in het Engelsch ^
Daarbij het portret van Baden-Powell, den held
van Mafeking. Blijkbaar waren deze spijslijsten
voor Engeland bestemd geweest, maar zag de Nederlandsche hotelhouder er geen bezwaar in, ze
zijn Nederlandsche gasten voor te leggen.
Nu zijn wij op dat punt niet kleinzeerig. We
zetten onze jongens en meisjes matrozenhoeden en
mutsen op, met den naam van Engelsche of Fransche of Duitsche oorlogschepen er op ; trekken ze
matrozenjasjes aan met vergulde knoopen, waarop
het Duitsche rijkswapen, enz. Stel u voor, dat een
Engelsche jongen een muts droeg met den naam
van een Duitsch oorlogschip er op ! Maar wij geven
daar zoo niet om.
Advertentie voorkomende in de „Scheepvaart."
Nederlandsche Stoomboot Reederij.
Goederen voor Verschluss stations, worden alleen
dan te Emmerik verzollt of op Begleitschein II
abgefertigt, wanneer dit uitdrukkelijk op den vrachtbrief is voorgeschreven.
Uit het verslag van het Nederlandsch Bijbel-

genootschap.
Ten slotte zij nog een geschenk vermeld voor
onze bibliotheek van Dr. D. C. Hesseling, zijne
studie over : „Het Negerhollands der Deense Antillen" . Dit sterk Hollandsch getint dialect heeft
groote beteekenis gehad op de Deensche WestIndische eilanden en er is zelfs een niet onbelangrijke litteratuur in uitge,geven o. a. eene vertaling
van het N. Testament, waarvan de 2e druk, nog
in 1818 te Kopenhagen verschenen, in onze bibliotheek aanwezig is. Sedert is die taal geheel of
nagenoeg geheel uitgestorven.
Het is een eigenaardig uitziende taal, waarin wij
enkele regels nit Mattheiis 6 hier laten volgen :
. .. .want jender Vaeder weet, wat jellie mankeer,
eer jellie bid hem Daerom jellie sal bid soo :
Ons Vaeder, ju die bin na binne die Hemel I ju
Naem wordt geheiligt. ju Kooningrik kom ; ju Wil geskiedt na Aerde, glik als na binne die Hemel ; Giev
ons van dag ons daglig Brood ; en vergeev ons ons
Skyld, soo glik ons vergeev ons Skyldenars, en no lej
ons na binne Versuking : maer verlos ons van die Qwaet :
want van ju bin die Kooningrik, en die Kragt, en
die Heerligheid tee na die Ewigheid .....
Men kan in deze studie niet lezen, zonder getroffen te worden door de gedachte aan een onder-
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nemend voorgeslacht dat ooze Nederlandsche taal
zoo ver over de zeeen droeg : de geleerde schrijver
onderscheidt zelfs, dat het Zeeuwen en Vlamingen
waren van wie deze taal spreekt ; maar ook door
die andere gedachten, dat met zooveel liefde en
ijver gearbeid is aan de overzetting der gewijde
boeken in een taal, welker klanken niet meer gehoord worden.
Uit Grand Rapids.
Als bewijs dat er in Grand Rapids, Michigan,
veel Hollanders wonen, deelt „Onze Toekomst"
mede dat er aldaar 3o Hollandsche kerken zijn,
waarvan 12 gereformeerd, 12 christelijk gereformeerd, 4 onafhankelijk, i baptist en i unitariaan.

Mededeelingen.
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Afdeeling Chicago A. N. V.
Dinsdag 17 April werd van wege deze Afdeeling
een openbare vergadering gehouden in de kerk
Chr. Ger. Gem. aan 4.de Street. Als
d
erri
speke
rstetrad op Ds. M. Broekstra van Englewood
met het onderwerp : „Blijvende gemeenschap met
den Nederlandschen Stam voor de Nederlanders
in Amerika om een zegen te zijn voor het Amerikaansche yolk."
Door het bestuur is besloten tot het oprichten
eener degelijke Hollandsche bibliotheek. Aan dit
werk werd de stoot gegeven door een gift van
f 5 o, de Afdeeling toegekomen van een bijdrage
aan het Verbond groot f boo, geschonken door
H. M. Koningin Wilhelmina, met het doel om
deze te besteden ten bate van in het buitenland
wonende Nederlanders. Ter barer eere zal de
bibliotheek de „Wilhelmina Bibliotheek" worden
genoemd.
Zuiver ambtelijk Nederlandsch.

e

advertentie op den omslag van Neerlandia
is geplaatst tegen den zin van het Hoofdbestuur. Tengevolge van een misverstand bij de
uitvoering van het contract met den drukker moet
ze worden opgenomen om een mogelijk proces te
vermijden.

D

Afdeeling „Zaanstreek."
De jongste Afd., die den korteren naam „Zaanstreek'' boven „Zaandam en Omstreken" gekozen
heeft, stelde hdar bestuur samen als volgt :
Voorzitter : P. M. Duyvis, machinefabrikant,
Koog a/d. Zaan
Secretaris : E. A. Veen, Stationstraat i 4 2 , Zaandam;
Penningmeester : A. van Geldere, Rustenburg,
Zaandam;
Onder-Voorzitter : B. Kofker, Hoofd Chr. Sch.,
Zaan dam ;
Onder-Secretaris : Heyme Vis, Westzijde, Zaandam.
Uit St.-Eustatius.
De kinderbibliotheek werd heden met een aantal nuttige en fraaie boeken vermeerderd. Deze zijn
een geschenk van den heer W. Versluys te Amsterdam.
Een woord van hartelijken dank aan den milden
gever.
Door den Heer J. A. Lampe, onderwijzer alhier,
is een cursus voor de Hollandsche Taal opgericht,
ten behoeve van eenige Dames en Heeren.
Voor de noodlijdenden in Zeeland.
Van Louis de Villiers, Freiburg i/B . . f 6.-»
» J. B. Celliers,
• • • . f 1 2.» F. E. Celliers, Pallens stM . . . . f i 2.
» J. H. Goedhart. Oegstgeest . . . . f 2. 5o
» Een lezer van Neerlandia Brussel . f 2.5o
De Afd. Constantinopel bracht f 56.14 bijeen.
Dit geschiedde 17661- Neerlandia de opwekking tot
steunplaats te en strekt de Nederlanders te Constantinopel tot niet geringe eer.

Van den Min. van Oorlog kwam volgend schrijvcn
in bij het Bestuur van Groep Nederland :
„In antwoord op Uw schrijven houdende ver _.cek
dat mijnerzijds maatregelen zullen worden genomen,
dat in de stukken, uitgaande van het Dep. van
Oorlog, aan de zuiverheid der Ned. taal niet worde
te kort gedaan, heb ik de eer U te doen weten,
dat ook dezerzijds het wenschelijke daarvan wordt
erkend en dan ook dienovereenkomstig wordt
gehandeld."
Nationale muziek in ' t leger.
Van den Min. van Marine werd onderstaande
brief ontvangen:
De M. v. M. brengt ter kennis van het Bestuur
der Groep Nederland van het A. N. V., dat bij
de Kon. Marine in den ten rekeste aangegeven zin
wordt medegewerkt, zoowel door het zangonderwijs
aan in opleiding zijnde jeugc14.4e schepelingen, als
door het herhaaldelijk ten gehoore brengen der
vaderlandsche liederen door het stafmuziekkorps,
terwijl in overleg met de Ned. Koorvereeniging
maatregelen in voorbereiding zijn ter bevordering
van den nationalen zin tijdens de marsch.
De Zuid-Afr. Unie te Edenburg.
De heeren A. Welcker en Th. J oekes, leden der
Leidsche Studentenafd. van het Alg. Ned. Verbond,
zijn naar Edenburg geweest °in de Afrikaansche
studenten, die daar studeeren, er zijn er ongeveer
6o a 7o te bewegen deel te nemen aan den v acantieleergang te Leiden en zich als Afdeeling aan te sluiten bij
het Alg. Ned. Verbond. Het laatste is nog niet
gelukt, maar toch sloten een negental 1 ) zich als
lid aan en beloofden verscheidenen aan den vacantieleergang te zullen deelnemen.
1) Hun namen worden in het volgend nummer opgenomen.
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ONTVANGSTEAT
I. Saldo I Januari 1905.

.

Redactie en uitgave van Neerlandia :

f 3775 235

Salarissen, Druk- en verzendingskosten .

2. Bijdragen der Groepen :
Groep Nederland . . . . f 5739.03
•
Belgie ..... „ 1168.52
)
Ned.-Indie Memorie
•
Suriname 1904 . .
264.50
1905 Memorie.
)
Ned.-Antillen . . . „ 338.-

2.

Salarissen, kantoorhuur, belasting, onderhoud kantoor, brandstof, verschotten bestuursleden, kantoorbehoeften, briefport enz.

„ 1703 8o

3.

Lidmaatschappen ..

„

4.

Buitengewone uitgaven :

,, 7510 05

3. Bijdragen der zelfstandige afdeelingen :
Constantinopel ..... . f 30.Chicago . . . . . . . 37 5o
Chicago-Roseland Memorie.
4.

Uitgaven van het Verbond : verkochte
exemplaren . .

5.

Rente van deposito-gelden.

6.

Buitengewone ontvangsten :

11

67 5o

11

208 33

Studie-beurs J. Sprockel,
f 200.. . . .
Curacao
Idem, J. G. Veeris, Curacao „ 250.Notarieele
volmacht J.
Sprockel .
9.. . •
Subsidie Groep Belgie . „ 584.26
Subsidie om den Tak Luik
in te richten, vooral met
het oog op de zedelijke
en geestelijke verheffing
van de Ned. en Vlaamsche bevolking aldaar . „ 500.Subsidie voor de Leestafels
in de Waalsche provinroo.cies . . . . . . ^
Subsidie afdeeling Chicago ,,
37,5o
Subsidie Studenten afdeelingLeiden voor muziekuitgaven en vacantie-leergangen voor Vlaamsche
studenten ..... „ 306.225
Subsidie Boeken-Commissie . . . . . . . „ 5700.Bijdrage Ned. Bibliotheek
22.85
. . . .
te Teheran
Zending aan de Ned. ZuidAfr. Vereeniging voor
het onderwijs in den
122.Vrijstaat. . . . . .
15o ex. Het Concentratiekamp van Irene . .
105.Bijdrage Ned cursus te
Smyrna . . .
.
600.Kosten van i000 portretten
van H. M de Koningin,
verzonden naar Batavia 11
92.98
3000 portretten van H. M.
de Koningin . . . • 11 75o.-

53 88

Gift van Z. K. H. Prins Hendrik der
Nederlanden . . . . f
5o.-Subsidie van de Nederlandsche Regeering . . . „ 3600.Legaat van Mej Rikkers,
Rotterdam . . . . . „ 2000.Bijdrage van N. N. voor het
Nat. Schoolfonds in den
Vrijstaat ..... .
Bijdrage voor de Ned. Bibliotheek te Teheran,
van den stichter . . . 17
22.85
Gift van de ontbonden Debatvereeniging te Nijmegen .
15.61
11
„

5810 46

7.

Rente-rekening Legaat Mej. I. Rikkers:
gekweekte rente . .

52

8.

Giften voor den Nederl cursus te
Melbourne ..

27

f 4253 735

Algemeene onkosten :

67

124 02

,, 5404 815

5.

Effecten-rekening Legaat Mej. I. Rikkers .
.

,, 1995

6.

Rente-rekening Legaat Mej I. Rikkers,
afgedragen aan het Studiefonds voor
Zuid-Afr. Studenten ..

,, 50

7.

Prijsvraag voor een reclame-plaat

8.

Jac. Post, uitbreiding Ledental

9.

Giften voor den Nederl. cursus te
Melbourne, afgedragen .

IO. Saldo 31 December 1905 .

177 25
.

413 70
„

27

,, 3353 8o5

f 17503.125

f 17503.125
DORDRECHT, 2 Mei 1906.

DORDRECHT, 31 Maart 5906.
De Algemeene Penningmeester.
P. J. DE KANTER,

Nagezien en goedgekeurd door de Commissie, bedoeld
bij art. 6 der Statuten :
Voor Groep Nederland,
Belgie,
Ned.-Indie,
Suriname,
A
Ned.Antillen

w.g. J. VAN WAGENINGEN Dz
» H. J. M. TUSSENS,
JAN A. STOOP.
1 C. F. SCHOCH,
DE VEER,
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Comm. tot nazien der Rek. en Verantw.
Het is der commissie belast met het nazien der
rekening en verantwoording van den Penningmeester
van het Algemeen Nederlandsch Verbond over het
jaar 1905 een aangename taak geweest deze te
onderzoeken, daar zij Naar geheel in orde heeft
bevonden. De leden hebben dan ook niet geaarzeld
dit door hunne handteekening te bekrachtigen.
De rekening vangt aan met een batig Saldo van
f 3 77 3.2 3 5 en eindigt met een dito van f 3353.805
loch in aanmerking moet worden genomen dat dit
laatste nog vermeerderd moet worden met de bijdragen der groepen van Ned.-Indio en Suriname.
De commissie betreurt het dat de rek. en verantw.
dier beide groepen, niet op tijd is ingekomen waardoor de rekening van het hoofdbestuur onvolledig is.
Het is een verblijdend verschijnse 1 dat de bijdragen der groepen steeds stijgende zijn daar het
bewijst dat het Verbond op een goeden grondslag
rust.
Namens de commissie voornoemd,
J. VAN WAGENINGEN.
Het Ned. Hospitaal te Smyrna.
Het Nederlandsch Comite voor de instandhouding
van het Nederlandsch nationaal hospitaal te Smyrna,
bestaande uit de heeren Mr. W. F. van Leeuwen, Burgemeester van Amster ni, Eere-voorzitter, S.P. van Eeghen,
Amsterdam, Voorz Mr. W. H. de Beaufort, Leusden,
A. J. da Costa, Amsterdam, Mr. Joh. Enschede, Haarlem,
J. van Hasselt, Amsterdam, Secretaris, Mr. W. H. J.
Baron van Heemstra, Doorn, E. Heldring, Amsterdam,
Penningmeester, A. G. Kr011er, Rotterdam, Jhr. Mr.
Frank K. van Lennep, Amsterdam, F. M. Baron van
Lijnden, Haarlem, FL C. Rehbock, Amsterdam, G. J.
Th. Baron Statenus, Diepenveen, E C. Baron Sweerts
de Landas Wijborgh, 's Gravenhage, J. 1 i . J. L. Baron
Sweerts de Landas Wijborgh, Amsterdam, P. E. Tegelberg, Amsterdam, J. Visser JAczn., Rotterthm, Jhr. C.
H. A. van der Wijck, 's Gravenhage, heeft een rondschrijven verzonden waarin o. m. gezegd wordt :
„De pogingen, welke door de Nederlandsche kolonie
te Smyrna in het werk worden gesteld om ons on ' e
nationale hospitaal weder een waardige en nuttige plaats
te doen innemen, en de opofferingen, die zij zich daarvoor getroost, getuigen van een verblijdende herleving
van het nationaal bewustzijn in den vreemde en van de
behoefte om den naam van ons land en van ons yolk
ook in Klein-Azie hoog te houden.
De traditie, die ons land in de Levant te handhaven
heeft — en die het in vele andere opzichten toont te
kunnen handhaven, legt ons den plicht op de Nederlandsche belangen, waar zij van het moederland hulp
behoeven, aldaar te steunen.
Van ons land wordt gevraagd een som van circa
f 20 000.--, als bijdrage in de verbouwing en bovendien
jaarlijksche contributies ter tegemoetkoming in het
tekort op de exploitatie.
Het voorbeeld van onze Smyrnasche landgenooten
geeft ons vrijheid een beroep op Uwe offervaardigheid
te doen".
Neerlandia brengt dit beroep gaarne onder de aandacht der leden van 't A. N. V.
't Hoofdbestuur gaf f 100.-- en verzocht het groepsbestuur van Nederland de Afdeelingen aan te schrijven
den heer Le Bouvier voor te lichten bij zijn rondgang
door ons land om steun.
Ned. K. v. K. te Dusseldorf.
Te Dusseldorf is opgericht het ,Eerste Nederlandsche
Koopmansgilde", feitelijk hetzelfde beoogende als de
Nederlandsche Kamers van Koophandel in den vreemde.
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Art. 2 der Statutem luidt :
„Het heeft ten doel de behartiging van de belangen
„van Handel, Nijverheid, Landbouw en Veeteelt van
„Nederland en zijne kolonien in het verkeer met het
„Duitsche Rijk, in het algemeen de bevordering van
„de handelsbetrekkingen wederzijds."
Het Bestuur van het Gilde schreef aan het Hoofdbestuur van 't A. N. V., dat de naam der Vereeniging
zeker „Nederlandsche Kamer van Koophandel" zou
geworden zijn, wanneer niet volgens de Duitsche wet
ook deze Vereeniging zich dan zou moeten onderwerpen aan de reglementen op de Kamers van Koophandel, met het daaruit voortvloeiende toezicht van de
Duitsche Overheid.
Aan deze nieuwe Kamer van Koophandel in den
vreemde, wier oprichting met ingenomenheid begroet
wordt, is door het Hoofdbestuur een jaarlijksche bij
toegekend.
drage van f 25.
Afd. Nijmegen.
Maandag 30 April hield Pater Nieuwbarn een lezing
over Rembrandt, met lichtbeelden.
De heer A. Pijnacker Hordijck gaf er in de Nijmeegsche Ct. een uitvoerig en zeer waardeerend verslag
over en acht zulke voordrachten uitstekend geschikt om
geestdrift te wekken voor het streven van het A. N. V.,
hierbij doelend ook op de vroegere lezing van pastoor
Verriest over Gezelle.
Beide lezingen hebben het ledental der Afd. sterk
doen stijgen.
Aan de drie Amsterdamsche Afdeelingen.
De heer S. van Lier Ezn., Naussaukade 358,
telefoonnr. 5489, schrijft:
De Boeken-Cornmissie ondervindt van uit Amsterdam nog nagenoeg geen steun in het bijeenbrengen van boeken, tijdschriften enz., hoewel er
natuurlijk onder de leden van de Afd. Amsterdam
en hunne vrienden zeer velen zijn, die wel lets te
missen hebben. De reden daarvan zal voornamelijk
zijn, dat men niet wcet waar men de bijdragen kan
inzenden en tegen 1,ostPil en ook wel moeite der
verzending opziet. Wilt u in de eerst volgende uitgave van Neerlandia eens een oproep plaatsen tot
de leden der drie afdeelingen en mededeelen, dat
ik mij gaarne bereid verklaar, indien men mij per
brietkaart of telefoon kennis geeft, geheel kosteloos
bijdragen te doen afhalen en voor doorzending
zal zorgen.
Neerlandia voldoet zeer gaarne aan dit verzoek
en wekt alle Amsterdamsche leden tot medewerking op.
Kennisgeving.
De heer F. Oudschans Dentz maakt bekend dat
zijn adres tot September is :
KANTOOR A. N. V.
WIJNSTRAAT 81, DORDRECHT.
Vraag om inlichting.
Wie kan het juist adres meedeelen van :
Ds. C. Pieneman, Geref. Predikant, vroeger Boezeinsingel 46,
Rotterdam (thans in Amerika).
J. W A. de Vletter Jr., vroeger van Brakelstraat I I,
Rotterdam.
H. A. W. v. d. Vecht,
Hoogewoerd 86 b, Leiden.
H. A. H. Canter Cremers,
Noordeinde 17,
,,
J. W. v. d. Bosch,
Allard Piersonstraat 15,
Amsterdam.
H. S. Bruin
Hoogstraat 6, den Haag.
Mej. G Klenke,
Eendrachtstraat 509,
Rotterdam
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Ned. Kamers van Koophandel in den vreemde.
Er bestaan thans zeven 1 ) Nederlandsche Kamers
van koophandel in den vreemde, en wel te Londen,
New York, Parijs, Brussel, Smyrna, Melbourne en
Dusseldorf en het zou slechts ten gunste, van onzen
handel kunnen strekken, wanneer ook in andere
handelscentra Nederlandsche Kamers werden opgericht. Tegenwoordig zijn bijna in alle voorname handelsplaatsen Nederlanders gevestigd, die meer dan
66nmaal bewijzen van gehechtheid gegeven hebben
aan hun geboorteland en onder die landgenooten
zouden stellig mannen gevonden worden bereid en
geschikt om, evenals de zonen van andere landen,
-dit met groot succes doen, de uitbreiding van
den nationalen handel te bevorderen. Wij leven in
een tijd van scherpe concurrentie, waarin de handel
flink, snel en bevattelijk moet worden ingelicht van
hetgeen er in het wereldverkeer voorvalt, waarin
alle belemmeringen die het verkeer in den weg
staan moeten worden weggenomen, waarin het post-,
telegraaf- en telefoonverkeer tusschen het vaderland
en andere landen z66 gemakkelijk mogelijk moet
worden gemaakt ; en de in den vreemde gevestigde
Nederlandsche kooplieden zouden vereenigd, in dit
opzicht belangrijke diensten kunnen bewijzen, evenals
dit reeds zoo herhaaldelijk door de Nederlandsche
Kamer van Koophandel te Londen en hare zusterinstellingen in den vreemde gedaan werd. Slagen
wij er in, om op de voornaamste handelsplaatsen
Nederlandsche Kamers te vestigen, zoo zal niet
alleen onze handel daarbij voordeel hebben en
overal instellingen bezitten, bereid om aan de oplossing van belangrijke vraagstukken hunne medewerking te verleenen, maar ook het prestige van
Nederland zal daarbij winnen en de band tusschen
het vaderland en de Nederlanders in den vreemde
slechts versterkt worden. Heden ten dage behoeft

elk land de medewerking van al zone zonen om in
den grooten strijd op handelsgebied het hoofd te bieden
aan flunk ingelichte, ondernemende mededingers; niets
mag verzuimd worden wat strekken kan om onzen
N. R. Ct.
handel uit te breiden.

b) Het organiseeren van voordrachten en lezingen.
c. Het geven van concerten, tooneeluitvoeringen
en gezellige bijeenkomsten.
d) Het samenstellen van excursietochten per boot
of ander vervoermiddel.
e. Het oprichten van voor Nederlanders nuttige
instellingen ; zooals b. v. het verstrekken van steun
bij ziekte enz. Het stichten van eene Hollandsche
Bibliotheek, waaruit boeken, gratis aan de leden
ter lezing worden verstrekt en het ter lezing leggen
van Hollandsche tijdschriften en dagbladen.
f) Het stichten van een zangkoor.

Vertegenwoordigers in het Buitenland.
AncOn (Rep. Panama) : j. W. Th. Daal, I. Canal Zone.
Ahwaz (Perzische Golf) • P. P. ter Meulen.
Barcelona (Spanje) : Ary Kriens, Rembla de Catiluna 102.
Boechara (Centraal-Azie): C. C.J. van der Klaauw, RussischChineesche Bank.

Cairo (Egypte) : Th. F. van Vloten, Sharia.—ElMagraby,
Postoffice Box 461.
Cardenas (Tabasco, Mexico): Wm. C. de Wit.
Colon (Rep. Panama) : J. J. Ecker Sr., Koopman.
Coro (Venezuela): Jacob M. Chumaceiro.
Davos-Platz : Dr. H. J. van Voornveld.
Detroit (Michigan, V. S. v. N. A.): jhr. j H. A. de Jonge
van Ellemeet. Eliotstreet 63.

Jokohama ( japan) :

Hoist, pia. Ed. L. v. Nierop & Co.

Kansas City (Missouri) : Jhr., H. Laman Trip, Wyandottestreet, 3708.

Karlsbad (tevens voor Marienbad) : Dr. H. Breitenstein,
Haus „Nizza" a/$[1. ,,Alte Weise."

Londen : (Waarn.) D. Krabman, 3o Grove Road, Brixton.
Luxor (Egypte) : J. H. Insinger, Palmenburg.
Maracaibo (Venezuela) : S. F. Duwaer, firma Breuer,
Willer & Co.

Melbourne : L. Reens, Seer, Kamer van Koophandel voor
Neerlandia te Parijs.
Te Parijs bestaat sedert Januari van dit jaar een
Vereeniging van Nederlandsche Werklieden „Neerlandia."
Art, I der Statuten luidt :

Australia.

Panama (Stad): Herman Pinedo.
Philadelphia (Pensylvania V.S.); J. Bierens i8th & Buttonwoodstreet.

Rome : L. J. Lefebre, 65 Via del Babuino.
San Francisco: E. J. F. van Hanswijk Pennink, 410 Bat-

De Vereeniging stelt zich ten doel elkander als
landgenooten in den vreemde nuttig en behulpzaam
te zijn benevens het bevorderen van het gezellig
verkeer van te Parijs en omstreken wonende Nederlanders.
Dit doel zal zij trachten te bereiken door :
a) Het verstrekken van inlichtingen tot het verkrijgen van werkzaamheden zoowel, te Parijs als
elders.

1) Het Eerste Ned. Koopmansgilde te Dusseldorf meegerekend 8.

terystreet.

Shanghai. (China) : J. Spechtgrijp, Reiss & Co.
Stellenbosch (Kaapkolonie) : Dr. E. C. Godee Molsbergen.
Tapachula-Chis (Mexico) J. de Boer, Pl. (Zuchiate.)
Tokio ( Japan): Andre Schmidt, Nihonyenoki.
Teheran (Perzie) : J. P. de Hoog.
Venetia (Italie): L. Bizio, Consul van Nederland.
Aanbiedingen om als vertegenwoordi ger van het A. N. V.
op te 17 eden worden ingewacht bj. den

in het Buitenland

Alg. Secretaris van het Hoof dbestuur.
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NIEUWE LEDEN.
Groep Nederland.
Beschermende Leden.
A. N. Bukers, Geneesheer, Oranjeplein 81,
Fa. Goosen en Swagerman, orgel- en pianomagazijn, Boekhorststraat 149,
De Groot en Batenburg, Ondernerners van verhuizingen enz
Van Kleef en Zn., Distillateurs le kl.,
H. L. A. Gimberg, Timmerman en Aannemer,
L. Beestenmarkt 188,
W. F. van Vliet, Kon. Ned. Mandenfabriek,
L. Beestenmarkt 6.
K. J. H. Hoff, Eerste Ned. Papierhandel,
Prinsengracht 8,
Dr. Chr. Kerkhoven, Directeur Scheikundig
instituut, Wagenstraat 148,
L. Muzerie, Expediteur en Ondernemer van
verhuizingen, Wagenstraat 186,
J. B. H. Ydo Jz., Bloemenmagazijn, Stationsweg 73,
Firma P. Smit en Loon, Aannemers en Bouwkundigen, Amst. Veerkade 21,
P. van der Gugten, Vleeschhouwer, Hofleverancier, Groote Markt 1 5,
J. M. Haring, Stoelenfabrikant, Hooftskade,
Arie van den Ende, Groothandel in Aardappelen, Zuidwal 92,
De Gruyter en Co., Meubeltransport-Mij, Westeinde 48,
L. de Zwart en Zn., Dames-Kleermaker, Laan 24,
C. Noe, Arts, Anna Paulownastraat 32.
Willem Schouten, Tandarts, Breestraat 82,
S. C. van Doesburgh, Boekhandelaar en Uitgever, Breestraat,
Dr. P. Th. L. Kan, keel-, neus- en oorarts,
Breestraat 117,

Den Haag.

J. H. Leder, Meubelstoffeerder en Behanger,
GNI. Burgwal 30,
Firma Odemaere de Koek, Kunstbloem- en
Grafkransmaker, Groote Markt 14,
A. P. Appel, Hotel en Koffiehuis ,,'t W en
van 's-Gravenhage", Groote Markt io,
H. Berkemeijer, Manufacturier, Stille Veerkade 12,
Mr. A. Schavier, Advocaat en Procureur, Prinsengracht 2,
B. L. de kidder, Ingenieur, Stationsweg 119,
G. J. Benier, Fabrikant van Bakkerijwerktuigen,
Korte Groenewegje 14,
P. J Zimmermann, Kleermaker, Korte Groenewegje 59,
H. P. van der Stap, Schilder, Korte Groenewegje 62,
Gosen Neefjes, Magazijn van tapijten enz.,
Koningstraat 181, 183 en 66,
A. G. Vlick, Directeur v h. Diaconie wees-

D

;
;
;
1

D

D

D

D

D

1
1

Leiden.

1

Allen opgegeven door den Heer lac. Post.
J. A. Stoop, Huize »Simpang,4 Stationsweg,

Dordrecht.

Gewone Leden.
Mr. A. J. B. Rijke, Notaris, Prinsengracht 1o,
M. J. Bodaan, Behanger en Stoffeerder, Hoefkade 43,
L. van Hees, Wijnhandelaar, Fagelstraat 20,
B. G. Schneiders, Broodbakker, Fagelstraat

13-15,
H. A. Tittel, fabrikant van alle soorten van
Zitmeubelen, Koningstraat 58,
B. Wevels-Chamot, fabrikant van tricotgoederen, Koningsstraat 54,
C. S. Smith, Bock- en Muziekhandelaar, Boekhorststraat 44a,
H. Wicherlink, Boekhandelaar, Teylerstraat 1,
D. de Jong, Meubelmagazijn, Herderinnestraat 14a,
L. A. de Waal, Drogist, Herderinnestraat 16,
A. M. F. Brinkman, Hoofdonderwijzer, Dunne
Bierkade 15,
Isedore Vos, Directeur der N. V. Nationaal
Grondbezit, Stationsweg 44,
G. K. Eger, Stoom-snelpersdrukkerij, Herderinnestraat 1-3,
A.. Reinhard, Orthopaedische Schoenmakerij,
L. Beestenmarkt 22,
W. Balzer, Hotel de l'Europe, Huygenspark 17,
Alex van Dam, Kleermaker, Wagenstraat 148a,
M. E. van de Wall, Sigarenhandel, Stationsweg 75.

den Haag.
;

G. B. Looienga, Fabrikant van Electr. Machines, Nieuwe Molstraat, 23 25,
's-Gravenhaagsche Boek- en Handelsdrukkerij,
voorheen Gebr. Giunta d'Albani, N. Molstraat 20,
Gebr. en Gez. MOonens, Hofmeubelmakers,
Ged. Burgwal 32,
J. Vos, Groothandel in Tapijten enz., Amst.
Veerkade 48,
W. van der Harst, Kassier, Weimarstraat 167,
P. A. van der Noordaa, Kassier, Paviljoensgracht 12,

huis der Ned. fiery. Gem., Hooftskade i,
J. Vreeburg, Hoofd eener school, Falckstraat 1 1 c,
G. van der Pott, Groothandel in Aardappelen,
Zuidwal 67-67a,
L. van Breemen, Meubelfabrikant, Zuidwal 82,
J. van Emst, Café Restaurant „Nationaal"
Prinsengracht 2,
K. J. Richel, Lood- en Zinkwerker, Prinsengracht 54a,
K. J. van der Burg, Leeraar M. 0. Boekhouden, Oranjeplein 57,
G. Innemee, Behanger en Stoffeerder, Prinsengracht I I 2a,
H. Ph. J. Sweerts en Zonen, Borstt brikanten, Prinsengracht 82,
Th. A van der Zijden (firma Mijnlief), Brooden Beschuitbakkerij, L. Beestenmarkt 95,
Dr. H. J. Tan Paasschen, Geneesheer, Prinsengracht 84,
Willem Visser, Café Restaurant „de Vink'',

)

*

J. Stelloo, Handelsbediende, Ged. Slaak 82,
I. W. Keizer, Plantage 8,

)
;
;
;
D

D
1

*
D

;

)
*

den Haag.

*
*
D

7)
D

D

D

D

)

*
D

*
1
*
;
1

;
1,

D

*
D

D

1
z

Loosduinsche weg 1 i,

S J. Vissers, Mr. Stukadoor, Prinsengracht 18 4,
A. Bogerd, Aannemer, Prinsengracht 30,
J. A. van 't Hood, Mineraalwaterfabrikant,
Laan 28,
C. P. A. Meyer, Notaris, Laan 7,
J. Q. Damen en Zn., Meubelfabrikanten, Kranestraat
Dr. J. H. Gerards, Arts, Amst. Veerkade 52,
W. J. Zadelhof, Rijwielfabrikant en Technisch
Kantoor voor mechan. modellen, Ged. Burgwal 13,
S. Hakker, Aanleg van Gas- en waterleiding
enz., Ged. Burgwal 6,
P. W. van der Lee, Behanger en Stoffeerder,
Amst. Veerkade 38,
Mr. G. C. J Varenkamp, Advocaat en Procureur, Ged. Burgwal 17,
A. J. van Iersel, Surnumerair, Schoolstraat
i3 boven,
Firma Meeuws en Zn., Koper-Blikslagerij, Tingieterij en Magazijn van huish. artikelen.
Firma van Muyen, Fabrikant van Bakkersgegereedschappen, Laan II,

)

139

*
D

D

*
7)
D

s
*
;
D

)

*
D

Rotterdam.

Leiden.

140

NEERLANDIA.

■....• -■.

„Zomerzorg",
Breestraat 87,
F. A. W. Kroner, Oogarts,
89,
D
J. F. Meiners, Notaris,
»
8 r,
H. P. Th. van Weesen, Bankier
M. van Essen, Bontwerker,
37,
' 61,
H. M. Sasse, Handelaar in effecten, »
G. L Driessen, Directeur van Gemeentewerken,
Mr. O. W. Sipkes, Adv. en Proc., Langebrug 6c,
H. A. Bremekamp, in Kol. waren, Voorstraat 182,
Mej. W. van Albada, Vischmarkt 14,
M. W. Klein, Ontvanger van de Registratie,
Gr. Oost 42,
F. Kroon, Comm. ter Secretarie, Gr. Oost 87,
G. Boldingh, Nieuwstraat 12,
Mej. C. S. Groot, Fabrikante, Gr. Noord 58,
Mej. H. E. Schottee de Vries, Oude Doelenkade,
Joh. A. Beek, Fabrikant, Nieuwland,
Mej. J. J. van Albada, Onderwijzeres, Vischmarkt 4,
Mej. M. Eyken, Gr. Noord 52,
Mej. B. A. G. Beek, Telefoniste, Kl. Noord 29,

Opg. door den heer A. Greebe.
J. A. Leopold, Directeur der R.-Kweekschool

»

Opg. door den heer Fred. Oudschans Dentz.

.

»
1

D

»
»

van den

Mej. J. Schrassert Bert, Jan van Nassaustraat 48,
Julius Doyer, Jan van Nassaustraat 48,

Opg. door den heer C. G. L. E. van Leeuwen,
R. H. A. van Prehm Wiese, i6 Zoutmanstraat,

Opg. door den heer L. 7 Leabre, Rome.
N. A. Weyns, Obrechtstraat 399,
Mej. L. Holwerda, Celebesstraat I,

Opg. door Mr. C. Th. van Deventer.
M. Rademaker, Architect, Waldeck Pyrmontkade 125,

00. door Dr. N. Japikse,
L. Grappenhaus, Keizersgracht 18,
Dr. L. Heldring, 388 Heerengracht,

ON. door den heer L. 7. Lefibre, Rome.
C. T. Hofker, Bosboom Toussaintstraat 56,
»
56,
»
H. Bussemaker,

Opg. door Mej. B. M. v. d. Stempel,
IJ. Everhardt, Overtoom 509,
Opg. door 7. Mart. Muller,
Mej. M. A. Coolsma, Directrice Jongedames
Kostschool, Boschstraat,
J . van Reenen, Traai,

»
»
D

.

,
.
.
.
Amsterdam.
.

»

Opg. door den heer W. Drawer, Leiden.
Joh. Boersnia, Redacteur van het Nieuwsblad

Opg. door den Heer Mr. H. Lubbers.
H. B. S. Vereeniging, p. a. W. A. Verkennis,
H. P. Stuurman, Westzijde 37.
M. E. v. d. Veen, Westzijde 105

Opg. door den heer Theo Ricken
Mr. J. L. Steenlack, Ambtenaar v. h. 0. M.,
Langestraat 57 a,
Mej. J. H. Pruim, Hoofd v. d. Middelb. school
voor meisjes, Oude Gracht A 191,
Mr. H. E. van Hees, Substituut griffier, Wilhelminalaan,
J. L. J. ten Dam Ham,

.

.

)
Zaandam,
.

)
»

.
Alkmaar.
.

,
»
De Rijp.

Allen opg. door den heer G. Blokhuis, Alkmaar.
H. Maclaine Pont, Bouwk. Stud Kolk 3,
Prof. J. A. van der Kloes, Hoogleerahr T. H. S.
Nieuwe Plantage 64,
E. J. Bruins, Assistent F. H. S. Hertog Govertkade 4.
L. Vliegenthart, fabrikant, Rotterd. weg 82,
Mevr. Hoogewerff-van Stolk, Hooikade 17,
Mej. Hoogewerff, Hooikade 17,
Mr. IJ. de Kock, Griffier Kantongerecht,
Wijnhaven 1,
W. B. Copper D.Jzn., Pastoor Oud-R.K. Gem.
Bagijnhof 25,
Dr. J. W. Brinkgreve, Leeraar a. h. Gy mnasium, Hugo de Grootstraat 112,
Mr. H H. R. Roelofs Heyrmans, Bibliothecaris
T. H. S., Oude Delft 20,
Dr. G Buisman, Pred. Remonstr. Gem.,
Noordeinde 12,
E. G. B. Blommendaal, Leeraar a. h. Gymnasium, Oude Delft 33,
jhr. S. Trip, Inspecteur der belastingen, Oude
Langendijk 3,
C. P. E. Ribbius, Directeur Gasfabriek en
Duinwaterleiding, Aschvest 51,
A. Bijl, Hooikade 48,
A. J. L. Juten, Techn. stud , Oude Delft 100,
Dr. A. fluster Jr., Oud-Leeraar H. B. S.,
Hooikade 14,
J. P. J. Wierts, Muziekleeraar, Oude Delft 159,
Allen opg. door den heer W. Waltman.
P. van der Putt, Willemstraat,
Opg. door den heer H. v. d. Putt.
D. J. Tyssens, Leuvehaven 145,
Mr Dr. J. A. Eigeman, Mathenesserlaan 285,
Opg. door den heer Dr. W. v. Everdingen.
H. van Woudenberg Hamstra, Groenmarkt 9,

Delft.
.
.
.
.
,

1
,
)
)
)
.
7,
1
:
,
/

,
Eindhoven.
Rotterdam.
)
Zutphen.

Groep Belgie.

»

.

Gewone Leden:

D

jaari. bijdrage 7,75 fr.

)
Driebergen.
.

Opg. door den Neer D. Krabdam jr.,Londen.

G. Scheltema, Rijksontvanger,

.

Opg. door den heer P. H. Stuurman,
1

Nijmegen.

.

kendam.
Mevr. Wed. Mr. Statius Mellink-Brutel de la
Riviere, Barbarossastraat.

»
»
.

.

Th. J van Stipriaan Lucius, Bankier, Oude
Stadsgracht,

Hoorn.
)

/
D

Opg. door den Heer Dr. P. V Sormani,

Opg. doo? den Heer N- G. Kapteyn,Wer-

J.

7.

voor Onderwijzers, Berg en Dalscheweg,

Mej M. S. van Andel, Verlengde Hertogstraat,

.

Opg. door den heer A. E.
Brandho f,

Henri L. Boissevain, Hooge der A.

Dordrecht.

Allen opg. door den heer R. van Duinen.

H. Bakker, Gep d . Generaal Majoor, Laan
van Meerdervoort 326,
Opg. door Mej. A. F. Kraal,
Mr. C. W. Ph. van den Brandhof, Laan van
N. 0. Indie 19,

Opg. door Mej. M. 7. Verstege.

»
.
»
»
.
»
»

G* J. van Zijil de Jong, le Luitenant Huzaren,
Zutphen.
Deventerweg,
C. L van Balen, Hoofdredacteur, Oude Zutphensche Courant, Rozenhoflaan,
C. J. G. L. van den Berg van Saparoea,
.
t e Luit. Huzaren, Coehoornsingel,
M. G. A. Wennips, Directeur hotel »de Zong,
Zaadmarkt,
W. H. Haverkorn van Rijswijk, Directeur Zut»
phensche melkinrichting,
A. W. E. Gelderman, re Luitenant Huzaren,
Den Haag.
Riouwstraat 174,
Mevr. Douairiere, L. R. J. van Alphen, geb
Hovy, Rijnstraat 7,
.
J . van Strijen. Vijverberg,
G. van Haersma de With, Villa »Bloemzichtt . Rijsenburg bij
Allen opg. door den heer E. Werner, Zutphen. [Driebergen.
Den Haag.
J. Th. Monchen, Stationsplein 31,

Qpg. door den heel H. 7. Kerner,

Groningen.

van het Noorden,

J. P. Dolmans, Restaurateur van Koffiehuis

Heeze (N.-B.)

Temmerman, bestuurder Normaalschool,
De Wulf, ekonoom, Normaalschool,
Pel, handelaar,
R. Dille,
G. Peeters,
Bouwens, dokter,
Lambrechts, handelaar,

Lier.
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Van Nuffelen, dokter,
Laenen, ingenieur,

Lien
A

jaarl. bijdrage 5 fr.
J. Hinderdael,
Temsche.
C. Ongena,
Lokeren.
2.
Mej. Bertha Verbraecken,
A
Ern. Welvaert, kunstschilder,
A
Jan Persijn, student,
D
Maur. Van Driessche,
R Ten Hove,
A
I. E Goester,
A
Jer. de Wilde
Norb. Van Lare,
Gent.
Van Duyse, dokter,
»
Mej. R. De Guchtenaere,
A
G. De Guchtenaere,
A
Claeys,
»
H. Greyson,*
»
Pr. Vandevoord,*
*Opg. door prof. P. Fredericq.
Mej. Anna Bevel,
*Opg. door den heer W. De Hovre
Dave bij Namen.
H. van der Putt,
Aalst.
Mevr. Van Steenwinckel*
»
Aug. Ossenblok,* leeraar
Mej. C. Eraers*
*Opgegeven door A. Brijs.
Mevr. Den Dauw Schaltin
Th. Kiekens*
*Opgegeven door P. v. Schuylenberg.
C. Praet*, Goudsmid
1
*Opgegeven door M. van Kerckhoven
A
Neefs, tandarts
A
Camu Gast*, Brouwer
Ducaju*, Drukker
*Opgegeven door L. Callebaut.
A
Michiels, Advocaat
Hofstade bij )
We. Hendrickx

Groep Ned. Indie.
H. van der Valk, President v. d. Weesk.
F. Bol, Postcommies,
G. J. Hanegraaff Onderwijzer,
J. Quitnerr, Koopman,
F. W. de Nijs, Controleur,
C. M van Houtrijve, Beambte v. d. Staatsspoor,
Van der Scheer, Arts,
C. C. Ouwerling, Controleur,
L. J. Jochem, Luitenant
A Grootenboer, Ambt. b. .d. Recherche
L. A. F. baron de Kock, Advocaat,
J. van Houten, Koopman,
Ch A. Guldenaar Beambte Staatsspoor,
A, J. van Kwawegen, Beambte Staatsspoor
J. van den Broeke, Postambt.,
0. Schtinherr, Koopman,
_I,. van Hengel, Assistent-Resident,
Th. A. L. Heijting, Assistent-Resident,
H. Salomonsson, Koopman
A. Botellho, Beambte bij Daendels
W. van Liebenstein Klerk b. d. Factorij,
K. van Leeuwen, Stationchef te Fort de Kock.
. van Leeuweu, Stationchef te Pajacombo.
M. C. Nix, Ambtenaar b d Staatsspoor,
L. K. Lindhout, Adjuntchef Staatsspoor,
J. W. Maurer, Commies Gouv. bureau,
Dekker, Gepension. kapitein,
J. H. Reuter, Inspecteur posterijen.
Speulmon Onderluitenant,
C. G. Broers, Gep. Ambtenaar,
F. W. Kornmann, Klerk Gouv. bureau,
F. Th. de Raadt, Stationchef,
Rijna, Winkelbediende,
F. Boukema, Handelsbeambte,
J. C. Hofman, Hoofdonderwijzer,
Van der Ven, Serg. Schrijver,

Padang.
»
»
)
A
A

A
A
A
A
A
It
I

)
A
A

G. A. van Drunen, Controleur F. de Kock.
Berghuis, Schout,
W. de Bruijn, Ingenieur Waterstaat,
Mr. A F. Lens, Pres. Raad v. Justitie,
Van Aalderen, Agent Escompto Mij.,
Van den Bergh, Luitenant,
M. C. Kruijmel, Agent Daendels en Co.,
J. Adriaans, Lid v. d. Weeskamer,
L. Bendien, Koopman,
Munnicks de Jongh, Agent Daendels en Co.,
J. Hellemans Gouv. veearts,
Potjewijd, Gezagvoerder,
Burgemeestre, Vendumeester,
F. Tengbergen, Chef Pad. Handelmaatsch.,
S. Klein, Onderofficier,
Van Heerde, Onderofficier,
Broeder, Procuratieh. firma Veth,
E. Bosschart, Handelsbeambte,
J. Romeijn,
1.
Schild Chef firma Veth,
P. W. H Hornung, Chef v. h. Postkantoor,
J. E. Hensen, Handelsbeambte,
C. F. van Veldhuijsen, Beambte Staatsspoor,
Engelhard, Dir. Min. fabr. Helfach,
De Vogel, Agent van Daendels,
Le Sueur, Agent Factorij,
Mr. A. van Iperen, Lid van den Raad v. Just.
M. van Andel, Onderwijzeres,
Mejuff. E. van Vollenhoven,
Van Haastert, Handelsbeambte van Houten Steffan,
M. J. van Doorn, Onderwijzer,
G. Wijthoff, Onderwijzeres,
L. A. Berends, Onderwijzeres,
Scheepens, Kap. v. d. Administratie,
K. Pufkus, Handelsbeambte,
M. van Dijk, Onderwijzer,
C A. van Meeuwen, Luitenant,
A. H. van Span, Onderluitenant,
L. Gltickmann, Winkelbediende Adler,
L. Klein, Onderofficier,
Van Heerden, Onderluit. (Simpang Aroe)
Van Woudenberg,
G. A Winkel,

Padang.
,
1
1
.
1
1
1
A
.
A
A
1
1
A
A
1
A
1
>>
A
A
A
D
A
A
1
1
A
.
.
.
0
1
A
A
A
.
A
D
.
»

Batavia.
D. Dengah, Beambte pandhuisdienst,
H. P. Schouten, Ambt. t. b. O.E.N.
Soerakarta.
A. W. L. Brantz,
Semarang.
Mej. W. S. L de Roos,
D
Mevr. J. van Schouwenburg,
Djombang.
H. Croes,
N. J. Koolemans Beijnen, Fabric. chef s. f.
Sitoebondo.
Pradjikan,
Bojolali.
W. Wardenaar, Onderwijzer,
Karangka.bar.
Th. A. Meister, Contr. B. B.
Magelang.
De Kroon, Kapt. inf.,
A
J Geldorp
Grabag.
A P. van Amstel,
»
A H. Hofeld Gep. militair,
»
Bakker, Gep militair,
»
Delmaar, Gep. militair,
Salatiga.
Mej. S. J. C. Bos,cher,
C. L Schepp,* Luit. t. Zee a. b. Hr. Ms.
Sabang.
„Koningin Wilhelmina der Nederlanden",
F. A. Buddingh.* Luit t. Zee a. b. Hr . Ms.
„Koningin Wilhelmina der Nederlanden",
* Opg. aoor den beer H. C. Louwerse, den Haag.

A
D
)
A

Groep Suriname.
Gewone Leden.

A
A

A

A
A
A
A

L. F. A. Bergrok, Onderwijzer,
M A. Directie, Kleermaker,
J. M. Elias, Winkelklerk,
J. Sint, Kol. Vaart,
Mej. H. van Leesten, Onderwijzeres,
Kampman, Barbier,
Mej. C, A. Frowein,
Rudolf Morpurgo,
C. C. Ligtenberg, tiypotheekbewaarder,

Paramaribo.
»

A
A
1
1
A
D
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A. A. Terlaag, Notaris,
I. de Leon, Bakker.
H. Nijssen, Opzichter Bouw Departement,
Allen opg. door den heer 7. R. Thomson.

Paramaribo.
»
»
»

Groep Ned. Antillen,
Gewone Leden,
K. Krol,* Korporaal der Infanterie,
Willemstad (Curacao;.
)
A
)
/
V
N. Slokker,*
A
A
*Opg. door den beer H. van Noord,
1
,
W. H. Taylor,* Koopman,
A
1
)
M. Boon,*
1
A
*
C. G. de Haseth,*
.
1
*Opg. door den heer E. C. Brusse,
M. Dahlhaus, Pastoor,
Santa Rosa »
Opg. door den heer M. V. Zwijsen.
C. A. W. Lionarons, Gouv. Geneesheer, Saba.
Opg. door den heer H. J. Beaujon.
Jessen, Kapitein van de Christiansted
Willemstad (Curacao)

Opg. door den beer Dr. H. Belle, Bonaire.
J. D, Henriquez, Boekhouder Spaar- en
Beleenhank,

Opg. door den Heer C. D. Meer.
A. M J. Jansen, Pas ,r,

)

D

A

D

Aruba.

G. C. v. d. Ve, f,
»
A. G. Ellis,
H. E. Lampe, Kweekeling Openb. School,
Karel Croes, Koopman,
)
G G. Arends,
F. J. Olivet, Goudsmid,
" Th. Pon ., Aannemer,
.. L. Scho1',Ii. Schoenmaker,
. J. Arends, Koopman,
j 7 - T.T:mpe,
/
/
B :). E.nan ,
J. j . Potten, Pastoor,

Allen opg. door den heer

1
D
1

.
)
)
»
1
A
A
A
D

7. H. P. Sehrils,

A

Frans de P. Croes, Boekhouder, Phosph. Mii.

A

P. J C. Lampe, Rooimeester,
C. E. Jonckheer, Ambt. van Recherche,

)

Opg. door den heer L. 7. M. Henriquez.

D

Opg. door den heer G. N. Zeppenjeldt.
J.. P. Babijn, Schipper,
Opg. door den heer M. F. Arends.

1

Simon van der Veen Oduber, Koopman,
.
Louis E. Oduber,
Frederico Oduber, Schipper,
Daniel Z. Oduber, Koopman,
1
Ramon We yer,

.
A
A

.
A

Allen opg. door den heer 7. W. F. Peiliker.

»

E. H. Blijdenstein, 7 Dene Mansions DenningLonden N.W.
ton, Park Road,
Opg. door den heer A. Breukelman,
N.E.
7,
Ph. Isaacson, 56 Devonshire Road, Haekney,
.
Opgegeven door den heer C. Visser,
Dr. W. J. Viljoen, Hoogleeraar a/h. Victoria
Stellenbosch. (K.K.)
College,
A
A
Prof Dr. J. I. Marais, Theol. Seminarie,
en Voorz.
*
*
Prof. P. J. G. de Vos,
»
»
Z.-A. Taalbond,
.
D
Prof. Dr. A. B. Bartmann,
C. W. H. van der Post, Ex.-Voorzitter Volks.
D
raad yid. Oranje Vrijstaat,
1
A
Mevrouw M. M. van der Post-Lubbe.
Mevrouw M. E. le Roux, Voorzitster A. Chr.
A
A
Vrouwenvereeniging.
.
A
F. N. Schonken,
A
.
Mevr. M. A. Schonken, Secrse. A. Chr. V.V.
1
A
Mevr E. G L. Preiss-Viljoen,
A
Mevrouw H. M. 0. A. Godee Mo`lsbergen-Hoek A
J. H Bergh, Bestierder ofd Stellenbosch Hoek
.
.
District Bank
.
)
Mevrouw Berg—Bresler
1
A
Mej. K. W. du Toit
A
1
Santhagen, p/a Mevrouw Collius
.
A
Ds. D. S. Botha, Predikant,
A
A
H. J. Louw, Secretaris der Gemeente
A
A
J. C. Holm, Gemeenteraadslid,
».
.
Mevr. M. M. Holm-Kotze
J. Smits, Secretaris v.h. Landbouwgenootsch.,
•
1
Wetsagent
A
A
Dr. J. R. Bosman,
A
A
P. J. Roos, Leeraar a.h. Gymnasium
A
.
A
1
*
J C. Pauw,
»
»
J. P. de Wet, Groothandelaar.
Riebeek West (Natal).
W. Fouche, Hoofd "der School,
Kaapstad
Mevrouw C. F. Hoogendijk, Postbus 1724
Allen opg door Dr. E. C. Godee Molsbergen, Stellenbosch.
Milner (Z.-Afr )
C. Voet, Mowbray vlakte,
Opg door den Heer Jan H. Boddendijk, Haarlem.
Steynsburg (K.K.)
K. Bonsma, Hoofdonderwijzer
A
/
Opg. door de heeren Henning en 1-lovy
Panama.
J. B. A. Neuman, P. 0. Box 58
Walthamston Essex,
H van Eerde, 248 Forest Road,
Opg. door den heer 7. Rus, Londen.
Nederlandsche Vereeniging, p.a. F. W. Wagner,
Pretoria (Z.-A.).
Secretaris, 173 Schoemanstraat,
Caracas.
J . H. de Reds Consul-Generaal voor Venezuela,
Londen S E.
A. R. Kreule, 44 Hop Exchange,
Opg door D. Krabman 7r., Londen S.C.
Yokohama (Japan).
J- Doorn, P. 0. Box 285,
Van fouten in namen of adressen wo:dtverbetering
ingewacht bij de Administratie, Wijnstraat 81, Dordrecht.

Buitenland.
Beschermende Leden.
Londen, E. C.
A. Beukelman, 4 Hercules Passage,
W.
»
A. J de Beaufort, 48 Victoria Road,
A. J Gerritsen, 44-46 Too'eystreet,
/
E. C.
D
S.W.
J. Louis Pisuisse, Regentstreet 12
W. van Oppen, „Harlingen" New Barnet, Herts, Engeland.
Allen opg. door den heer D. Krabman Jr., Londen.
E, J. F. v. Hanswijk Pennink, 410 Batterijstreet, San Francisco
Barcelona.
Ary Kriens, Rambla de Cataluna 102,

R. Kamstra,

/

.

)

A
)
3,
S. Swaab,
1
)
A. v. d. Bok Jr, /
C. Thieme, 46 Frognal, Hampstead,
Allen opg. door den heer 1). Krabman Jr.,
M. M. Kleerkooper, Brixton Road 270.

Adressen.
Algemeen Secretaris-Penningmeester : P. J. de Kanter,
Singel, Dordrecht.

Groepssecretarissen.

Gewone Leden.
W. J. de Greeuw, Cio Messrs Howse Mead
Sons Ltd. 19 St. Paul's church Yard,
H. W. Stoop, 4 Hercules Passage,
P. Wachter, 167 Brixton Road.
.
1
)
W. Hazen,

og

Londen E.C.
1
»
»
S.W.

Nederland : C. van Son, Wij nstraat 81, Dordrecht. -V111
Belgie : H. Meert, Spiegelstraat 20, Gent.
Ned.-Indict : F. F. Borel, Weltevreden.
Suriname : J. R. Thomson, Paramaribo.
Ned. Antillen: Luit. J. A. Snijders Jr. Willemstad, Curacao.

/

/

D

.

A

D

Secretarissen der Zelfst. Afdeelingen.

A

A

Constantinopel: Dr. A. Coomans de Ruiter, Arts, Jeni

. N.W.
»
D
S.W.

Tcharchi 8o, Pera.

Chicago : H. Jacobsma, 620 W. 14the Place.
Roseland-Chicago : G. Pon, 403 W. 1 zothe Place.
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0 Neerland! so ghij maer
U pijlen vast gebonden houdt.
VALERIUS.
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Verschijnt Maandelijks.

Berichten.
De Algemeene Secretaris verzoekt de Stukken,
bestemd voor hem, en die in den loop van Augustus
in zijn bezit zouden komen, zooveel mogelijk eerst
op zoodanig tijdstip te verzenden, dat zij hem in
September bereiken.
Dordrecht, Juni 1906.
P. J. DE KANTER.
Stud. Afd. Amsterdam.
Gedurende de Vacantie wordt het secretariaat
waargenomen door den heer D. Fuldauer, Singel
4 9 8 , Amsterdam.
Vrije Universiteit.
De Afd. Vrije Univerteit van het A. N. V.
benoemde tot Commissarissen van propaganda de
heeren J. F. van Beeck Calkoen, D. Rumpff en
H. R. Woltjer, Keizersgracht 495, Amsterdam, welke
gaarne alle inlichtingen verschaffen aangaande de
studie aan deze Universiteit.
Afd. Delft.
Gedurende de maanden Juni, Juli en Augustus
wordt het secretariaat dezer Afd. waargenomen door
den beer D. H. van _Everdingen, Oosteinde 154.
De secretaris, den heer A. J. L. Juten, is gedurende
dien tijd afwezig.
Stud. Afd. Leiden.
Het Bestuur is thans samengesteld als volgt
R. E. Kielstra, Voorzitter.
S. de Meester, Onder- Voorzitter.
A. Welcker, Schrilver.
R. H. de Vos van Steenwijk, Penningmeester.
C. de Leeuw,
Bestendige Commissie
FL C. Leemhorst,
voor
A. Th. Neeb,
Vreemdelingen-Studenten.
Vertegenwoordiger K. M. A.
In de plaats van den heer J. Visser, die spoedig
de Academie gaat verlaten, treedt als vertegenwoordiger van het A. N. V. op de heer J. J. Rutgers,
cadet-sergeant der Infanterie.

Voor Belgie Postabonnement.

Adressen.
Dordrecht, 2 1 Mei 19 0 6 .
Aan Zane Excellentie
den Heer Minister van Buitenlandsche Zaken,
' s-Gravenhage
Excellentie,
Bij de indiening van het wetsontwerp tot goedkeuring der internationale sanitaire overeenkomst,
den 3 den December 1903 te Parijs tusschen eenige
staten, waaronder Nederland, gesloten, ontbreekt
onder de bijlagen de Nederlandsche vertaling.
In de Memorie van Toelichting zegt de Regeering:
„dat het leveren van eene juiste overzetting van
„verscheidene technische termen, woorden van
„collectieve beteekenis enz. op ernstige, moeilijk
te overkomen bezwaren zou stuiten.
„Dit was ook het oordeel van den terzake der
„vertaling geraadpleegden afgevaardigde ter con„ferentie, den Heer Dr. Ruysch.”
Het Hoofdbestuur van het Algemeen Nederlandsch
Verbond heeft de eer aan Uwe Excellentie als zijne
besliste overtuiging te kennen te geven, dat elke
wet, onverschillig welke, internationale belangen
regelende, in onze taal kan worden vertaald. Was
dat niet het geval, dan zou daarin het bewijs zijn
te vinden, dat het Nederlandsche yolk nieuwe
begrippen nog niet in zich kan opnemen, en dus
onze volksontwikkeling niet gelijken tred houdt met
die der ons omringende beschaafde natien, of wel
dat onze taal de uiterste grens van haar rijkdom
en overvloed heeft bereikt. Daar noch het een noch
het ander met eenigen ernst kan worden beweerd,
zou feitelijk de uitspraak in dezen van Uw departement en van Dr. Ruysch, niet ernstig verweer
verdienen, indien zij niet aan de plaats vanwaar
zij uitging, schijn van gezag ontleende. Het Hoofdbestuur is dan ook overtuigd dat binnen en buiten
ons land door elken Nederlander, die voor zijn taal
voelt en van zijn taal weet, de bewering als zou
zij te arm zijn of wel haar beeldend vermogen hebben
verloren, met meer dan gewone verbazing is vernomen. Ook ontveinst het zich niet welke droevige
gevolgtrekkingen door vreemdelingen uit een dergelijke bewering kunnen worden gemaakt.
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De kwestie van technische termen en woorden
van collectieve beteekenis, in Uwe Memorie van
Toelichting aangehaald, bestaat inderdaad niet.
Wereldwoorden worden uit geen enkele levende
taal gebannen en waar onze taal, ondanks haar
groote smedigheid, werkelijk te kort schiet of
duidelijkheid het vereischt, daar kunnen zij vrij
worden binnengehaald. Het Hoofdbestuur rekent
het echter volstrekt niet onmogelijk dat in menig
geval deugdelijke Nederlandsche woordklanken het
internationale begrip kunnen vertolken. Hoe meer
dit kan des te beter, want een wet voor Nederlanders
moet, wel verre van ooit in vreemde taal te verschijnen, zoo veel en zoo goed mogelijk Nederlandsch zijn.
Het Hoofdbestuur van het A. N. V. vraagt Uwe
Excellentie om de eer en het voorrecht, telkens
wanneer Uw departement of Uwe raadslieden zich
onmachtig verklaren om eenigeinternationale overeenkomst naar den eisch in het Nederlandsch te vertalen, alsdan voor de vertaling te mogen zorgen.
Het vraagt dit, bij ervaring Uwer Excellentie's
oprechte geneigdheid kennende tot steuning van
zijn nationalen arbeid, ook voor het thans bedoelde
ontwerp, sterk door zijn overtuiging dat de gedachte
aan minderwaardigheid van onze taal in dezen eene
ongerijmdheid is. Zij aanvaardt daarbij bij voorbaat
elken waarborg door Uwe Excellentie aan de
deugdelijkheid der vertolking te stellen.
Met verschuldigden eerbied

Namens het Hoofdbestuur,
Van Uwe Excellentie de dienstwillige dienaren,
(W. g.) H. J. KIEWIET DE JONGE,

waarnemend Algemeen V oorzitter .
(W. g.) P. J. DE KANTER,
Algemeen Serretaris.
Het antwoord van den Minister op bovenstaand
adres luidt :
Onder dankbetuiging voor uwe mededeeling van
2I dezer heb ik de eer u te doen opmerken, dat
ik in de memorie van toelichting behoorende bij
het door U vermelde wetsontwerp slechts heb gezegd dat het leveren van eene juiste overzetting
van verscheidene technische termen, woorden van
collectieve beteekenis enz. op ernstige, moeilijk te
overkomen bezwaren zou stuiten. Nu wordt door U
aanbevolen deze uitdrukkingen in de vertaling over
te nemen in voege als men zich in het Nederlandsch
nog al eens van woorden, zooals technisch, term,
collectief, administratie, conservatie, unificatie enz.
enz. bedient. Ik zou dan echter vreezen dat de
leden der Staten- Generaal, te wier gerieve vertalingen van in eene vreemde taal gesloten verdragen worden overgelegd, weinig zouden hebben
aan eene overzetting, waarin onvertolkt zouden zijn
gebleven de in het goed te keuren verdrag gebezigde uitdrukkingen die nog in geen woordenboek der Fransche taal voorkomen. Om zulke nieuwe
wetenschappelijke uitdrukkingen goed weder te
geven zijn nieuwe woorden noodig. Deze te vinden

is naar mijn bescheiden meening een taak, waartoe
niet een iegelijk zich in staat en bevoegd kan
achten. Daarbij toch moet worden vermeden geweld
aan te doen aan de regelen voor woordvorming
die de taalgeleerden hebben opgespoord en vastgesteld.
Het is niet te voorzien dat zeer spoedig weer
eene zoo moeilijke en uitvoerige vertaling noodig
zal zijn Voor het geval echter dat, terwijl ik aan
het hoofd van het Departement van Buitenlandsche
Zaken sta, zulks andermaal het geval mocht wezen,
zoude ik dankbaar gebruik kunnen maken van het
verplichtend aanbod Uwer vereeniging, in dier voege
dat ik gaarne van het Verbond eene ontwerp-vertaling zoude willen ontvangen.
De Minister van Buitenlandsche Zaken,
(W. g.) VAN TETS VAN GOUDRIAAN.
Clf
DORDRECHT, Mel 1906.

Aan
de Kamers van Koophandel en Fabrieken
in Nederland.
Het vraagstuk der verlaging ' van brief port in
het verkeer tusschen Nederland en zijn kolonien is
opnieuw bij ons aan de orde gesteld.
Het was, meenen wij, ' in 1901 dat deze zaak
't laatst bij de Indische Regeering in onderzoek
was, naar aanleiding van een voorstel door de
Kamer van Koophandel en Nijverheid te Soerabaja
gedaan tot het aanbrengen van verbeteringen in
het postverkeer. Door den Directeur der Burgerlijke Openbare Werken in N.I. werden als een
gevolg daarvan eenige beschouwingen en voorstellen aan • het oordeel der Regeering onderworpen
— opgenomen in de Javasche Courant van 13
September 1901 — waaraan wij het volgende ontleenen :
Wanneer het tarief voor brieven van Indie naar
Nederland wordt verlaagd, moeten niet alleen ook
de porto's voor briefkaarten worden verminderd,
maar moet onvermijdelijk het tarief voor het binnenlandsch verkeer in Indie evenzeer worden gematigd, terwijl vermindering van drukwerkporto's
dan niet zou kunnen uitblijven. Gelijkstellende de
porto's voor brieven enz. van Indie naar Nederland met die voor het verkeer van Nederland met
Indie en invoerende in Indie het Nederlandsch
binnenlandsch port, zou, indien werd aangenomen
dat in 1900 dat verlaagde porttarief ware ingevoerd, een derving aan inkomsten voor de schatkist
zijn ondervonden, welke door den directeur der
B. 0. W. geraamd werd op f 650.000,— voor dat
jaar. Wij brengen dit in herinnering omdat, den
tegenwoordigen geldelijken toestand in Indie in
aanmerking genomen, het vrij zeker niet van de
Regeering kan worden verwacht, dat zij thans tot
een algemeene verlaging van het porttarief zal overgaan, met de zeer onzekere kans, dat de daarvan
te verwachten toeneming van het verkeer, die
inkornstenderving binnen eenige jaren weer zal goed-
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maken. Daarvoor zullen tal van jaren moeten verloopen en de Regeering zal die winstderving over
vele jaren niet kunnen missen.
Toch zullen de thans -onevenredig hoog zijnde
porto's verlaagd moeten worden ; nu Engeland,
Frankrijk en Duitschland het stuiversport tusschen
het moederland en zijne kolonien voor jaren reeds
hebben ingevoerd, zal het hooge porttarief tusschen
Nederland en zijne kolonien, zal in verband daarmede het tarief voor het binnenlandsch verkeer in
Indio, en zal ook het buitensporig hooge briefport
van Indio naar het buitenland, onvermijdelijk moeten verlaagd worden.
Op grond van de hiervoor vermelde geldelijke
overwegingen zal die verlaging echter geleidelijk
moeten plaats hebben.
Op onzen weg zou het liggen den strijd aan te
binden voor het verlagen van het porttarief tusschen
Nederland en zijne kolonien; aan de NederlandschIndische ingezetenen moet worden overgelaten op
te komen voor een vermindering van het port in
het binnenlandsch verkeer in Indio ; zoolang dit
laatste port echter niet verlaagd is, zal een strijd
voor vermindering van het tarief tusschen Nederland en zijne kolonien te vergeefsch zijn.
Afgescheiden daarvan zal echter ook het tarief
tusschen Indio en het buitenland verlaagd moeten
worden, en de gelegenheid daarvoor is thans gunstig,
nu op het Internationale Postcongres te Rome, de
voorwaarden over de briefwisseling tusschen de
landen, toegetreden tot de Internationale Postovereenkomst, juist aan eene herziening worden onderworpen, en dus ook voor Nederland en zijne kolonien nieu we bepalingen zullen moeten worden
vastgesteld.
'Mans kost een brief van Indio naar het buitenland 25 cent, krachtens art. 5 van het Internationaal nostreglement voor de landen der Algemeene Postvereeniging, waarin een vereenigingsport
van 12 1 /2 cent is vastgesteld (par. I) en een surtaxe tot een maximum van 12 1 4 cent is toegelaten.
(par. 2). De Indische Post heft dus voor de brieven naar het buitenland de maximum surtaxe. Dit
tarief is buitensporig hoog en wordt in bijna geen
enkelen staat meer geheven.
Eene verlaging van 25 tot 15 cent voor een
enkelvoudigen brief, zou bij een postvervoer als in
1900 plaats had, een verlies van f 37500.— hebben gegeven.Bij de thans te verwachten algemeene
wijziging van het eenheidsgewicht, als van het te
betalen bedrag voor elk volgend gewicht, zou de
winstderving stellig anders zijn, maar het genoemde
bedrag geeft toch eenigen maatstaf aan, voor hetgeen de Staat bij verandering van het tarief in den
aanvang zou moeten derven. Het bedrag is te
overzien en als een eerste winstderving te overkomen ; voor het begin eener geleidelijke algemeene
verlaging schijnt een wijziging van het tarief met
het buitenland dus wel in de eerste plaats in aanmerking te komen.
Daardoor opgewekt mag verwacht worden, dat
de Indische ingezetenen en de Kamers van Koophandel in Indio den strijd voor hun binnenlandsch
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tarief zullen aangorden en daarna zouden wij met
meer grond kunnen opkomen voor verlaging der
porto ' s in het verkeer tusschen Nederland en Indio,
eene zaak die geheel op onzen weg ligt.
Dit laatste is echter niet het geval waar het
geldt verlaging der porto ' s in het verkeer tusschen
Indio en het buitenland te bevorderen. Het ligt
immers voor de hand, dat het hoofdzakelijk de
handel in Indio is, die belang 7 heeft bij verlaging
van dit tarief.
De Indische handel is echter ook de Nederlandsche, en geen ander middel ziende om eene
uitspraak van den handel uit te lokken, veroorloven
wij ons deze zaak aan Uw oordeel te onderwerpen,
overtuigd, dat U zult willen medewerken, om den
Nederlandschen handel te bevrijden van een onevenredig hoog porttarief.

Het Hoofdbestuur van het
Algemeen Nederlandsch Verbond,
H. J. KIEWIET DE JONGE,

Waarnemend Algemeen Voorzitter.
P. J. DE KANTER,

Algemeen Secretaris.

NOORD-NEDERLAND.
De aanstaande Rembrandt- en
Bilderdijkherdenking.
In den zomer van 1906 zal onze groote Rembrandt worden herdacht. Naar ik hoop zal deze
herdenking, dit feest, alien partijstrijd doen zwijgen en een nationaal feest zijn van verbroedering.
Ons landje wordt steeds verscheurd door partijstrijd.
En ons volkje is nuchter, alleen tot geestdrift te
brengen onder sommige bepaalde omstandigheden,
en zeer kortstondig. Wij wenschen (en ik geloof
hier wel, in hoofdzaken, althans, nit naam der
geheele Bilderdijk-Commissie te kunnen spreken)
aan de hulde voor Rembrandt, in den zomer, een
hulde voor Bilderdijk, in den nazomer, te verbinden.
Over die door ons op touw gezette Bilderdijk-feesten
een enkel woord.
De kunst van Rembrandt is, evenals alle schilderkunst, uitteraard internationaal zoowel als nationaal.
Een dichter evenwel, zooals Bilderdijk geweest is,
is voor alles nationaal. Slechts door goede vertalingen, door een toeval dikwijls, wordt hij in den
vreemde bekend. Vertolkingen van Bilderdjk, dien
echt hollandschen, vormrijken, verheven zanger,
zijn bijzonder moeielijk. Zij zijn dan ook uiterst
zeldzaam. Op mijne vele buitenlandsche reizen heb
ik nooit een vreemdeling ontmoet, die in Bilderdijk
thuis was. Er ligt over hem een diepe sillier. Dien
sluier willen wij opheffen. Wij wenschen niet alleen
aan de natie, maar vooral ook aan den vreemdeling
te toonen, walk een schat wij in Bilderdijk, naast
Vondel, bezitten. Dichter, Geleerde, Teekenaar,
Etser, Rechtsgeleerde, Geschiedkundige, Godgeleer-
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de, Taalkenner, Schoonschrijver. Ja, wat was

Bilderdijk niet al meer ? Een tentoonstelling in de
hoofdstad des rijks zal dit, naar ik vertrouw, schitterend aantoonen.
11 Bijna niemand is zoo echt-nationaal geweest als
hij, tot overdrijvens toe. Hij zette altijd het Hollandsche, of liever het Nederlandsche vOOrop. Hij
bestreed de Duitschers. Hij verweet aan de Franschen
hun wuftheid. Hij had niet op met de Engelschen.
Kortom, hij wilde ons land groot, onze eigen grootheid. Niet met het woord alleen, ook metterdaad.
Tot overdrijvens toe, niet zonder groote eenzijdigheid dikwijls, streed hij voor de herleving, den
opbouw der natie.
Dit kan niet genoeg worden herhaald, en herdacht. Vooral tegenwoordig, nu altijd nog de partijstrijd woedt, en nu wij meer dan ooit overstroomd
worden van vreemden. Hebben wij dan thans niets
meer, dat ons vereenigt ?
Wij hebben, vooreerst, onze groote mannen, onze
voorvaderen, altijd dankbaar te herdenken. De
helden, die voor ons gestreden hebben, de groote
schrijvers die wij hebben voortgebracht, de denkers
en dichters en geleerden, de kunstenaars vooral,
die 't geheele buitenland kent en waardeert, in 66n
woord, het erfstuk van onze vaderen, en onze
vroegere macht en grootheid. Dat nationaal pantheon is een band, die alle Nederlanders kan verbinden, kan vereenigen.
Maar wij hebben veel meer. Veel, dat verdeelt.
Doch ook zeer veel, dat vereenigt.
Bij alle partijdigheid en partijstrijd moet elk toch
dankbaar erkennen dat in Nederland een zekere rust
en nijverheid heerscht, die het buitenland ons
vaak kan benijden. Laat men toch vergelijkend
oordeelen, laat men toch eens het oog slaan op
de onvrijheid in Duitschland, op den staatkundigen bajert in Rusland, op de bandeloosheid
en onzekerheid van Frankrijk, op den teruggang der
meeste Romaansche volken, op zooveel meer, dat elk
denker opmerkt. Vergeleken met dit alles is waarlijk
de toestand in Nederland vaak benijdenswaardig.
Niet alsof ik stilstand predik, rust roest, en niemand
misschien is grooter voorstander van hervormingen
op ieder gebied, dan ik. Doch men zij niet onbillijk,
en verloochene uit blinde partijzucht of onkunde
geen sprekende feiten. — De toestanden in Nederland, vergelijkenderwijs gesproken, zijn een zekere
band die alle vooruitstrevende geesten zoowel als
alle behoudzieke elementen, zij 't dan ook tijdelijk
en voor een gemeenschappelijk doel, kan samenstrengelen en vereenigen.
Onze taal is het groote vereenigingsmiddel, dat
eigenlijk in de eerste plaats moet worden genoemd.
Een Bilderdijk-feest moge tevens worden een taalfeest. Met de taal van Vondel, van Bilderdijk, van
Multatuli, van Potgieter, fluet en Perk en zooveel
anderen, behoeven wij de mededinging van geen
enkele taal te vreezen. Breidt Vlaamsch-sprekend
Belgie zich uit, en gaat Zuid-Afrika niet geheel
verloren, dan heeft die taal ook elders nog een
frissche toekomst.
Over ons ras, onzen stam, onze nationaliteit is

reeds oneindig veel gezegd en geschreven. 1k wil
dat hier ter plaatse noch herhalen, noch aanvullen.
Genoeg, dat er zeer vele vereenigingspunten bestaan, mits men ze slechts zoeken wil. Hij die geen
voorstander is van het stamhuis van Oranje zal
toch, wanneer hij niet door felle partijzucht verblind is, volmondig moeten erkennen, dat dit stamhuis voor Nederland een geschiedkundige beteekenis
heeft, dat het samengeweven is met onzen vrijheidsstrijd, met onze gouden eeuw, dat het mannen van
beteekenis heeft voortgebracht. Men kan daarnaast,
zonder 66n vonk van geestdrift te verliezen, zijne
warme liefde behouden voor groote figuren als
Oldenbarneveldt, als Jan de Witt, in partijstrijd ten
onder gegaan. Maar men mag, men kan een historische lijn niet plotseling, niet ruw verbreken.
Wanneer men ernstig zoekt naar hetgeen samenbindt en vereenigt, en terugdringt wat ons verdeelt en scheidt, wanneer men persoonlijke neigingen en voorliefde tijdelijk laat rusten, is dan niet
een sterke nationaliteit denkbaar ? Ik predik volstrekt niet wat men reeds onder Thorbecke een
offerfeest noemde van overtuigingen. Persoonlijk
heb ik in het staatkundige, in het godsdienstige,
in het letterkundige, een diepgewortelde en allengs
vastgegroeide meening en overtuiging. Maar moet
ik die telkens vooropzetten ? Behoor ik die met
geweld telkens op te dringen, vooral char waar zij
groote schade kan doen aan de eenheid der natie ?
Immers neen. Wij hebben in ons klein landje allerlei
partijen, nog veel meer richtingen dan partijen, zOO
sterk zelfs dat bijna ieder zijn eigen weg gaat. Dit heeft
ons sedert eeuwen veel kwaad gedaan, sterk achteruitgezet. Voor een groote en grootsche, gemeenschappelijke daad is de Nederlander zelden te
vinden. Welnu, werken wij in andere richting !
Versterken wij de banden, die de Nederlanders, bij
alle partijzucht, nog kunnen verbinden ! Behoeden
wij ons zelven zoowel voor anarchie als voor
vreemde overheersching ! Al te laat zou het yolk,
in dat geval, inzien waartoe blinde partijstrijd
leiden kan.
Tot deze en soortgelijke stemmingen kunnen
zoowel de Rembrandt- als de Bilderdijk-feesten een
gewenschten stoot geven, het zouden verbroederingsfeesten kunnen worden op groote schaal.
Dat is de diepere zin, dat is de innige beteekenis, die een nationals gedenkdag, een nationaal
huldebetoon erlangen kan. Op de graven onzer voorouders, bij de gedenksteenen onzer voorzaten en
voorgangers, past alleen verbroedering en gemeenschappelijk streven ; wat Ugo Foscolo, de gloeiende
Italiaansche patriot, zoo schoon uitdrukte in zijn
bekend gedicht, dat heeft ook voor ons voile
waarde. Wie Rembrandt navolgt, hem zal iets van
het groote en schoone doortintelen dat lien onsterfelijken vaderlander, ook bij armoede en voorspoed,
steeds opgewekt heeft tot hooger leven. Wie
Bilderdijk leest, bestudeert en huldigt, hij voelt
zich geroepen om in diens voetstappen te treden,
om ook bij afwijkend gevoelen toch de kracht te
erven van zijne taal, de geestdrift voort te zetten
van zijne overtuiging, het echt nederlandsche te
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ontwikkelen van zijn strijd en van zijn streven.
Sluit de rangen vast aaneen — aldus luidt een
bekend fransch spreekwoord. Nemen wij dat over.
Een kleine natie, maar die uit mannen bestaat,
mannen in den echten, frisschen, natuurlijken, oudnederlandschen zin des woords, kan, vast aaneengesloten, nooit geheel te gronde gaan.

Utrecht.

DR.

H. C.

MULLER.

P.S. Gaarne zal ik zien dat de pers dit mijn
stukje overneemt.

eV
Vacantie-leergang 1906 te Leiden.
Hoofddoel :

Kennismaking met het Nederlandsch
Hooger Onderwijs, en met Land,
Volk en Studentenschap van NoordNederland.

Evenals in September 1905 zal thans wederom,
aanvangende 17 September a.s. een vacantie-leergang te Leiden gehouden worden, ditmaal voor
Vlamingen en Zuid-Afrikaanders. Deze leergang zal
thans in twee afdeelingen verdeeld zijn :
Afdeeling A voor studenten in de
rechten, letteren enz.
Hiervoor hebben zich de H.H. Professoren Drs.
J. J. Hartman, J. E. Heeres, en L. Knappert bereid verklaard.
i, De volgende onderwerpen zullen worden behandeld :
door Prof. Dr. J. J. Hartman, hoogleeraar in de
Latijnsche taal- en letterkunde : Verschillende nader
op te geven voordrachten over onderwerpen tot
het gebied der Latijnsche letterkunde behoorend ;
door Prof. Mr. Heeres, hoogleeraar in de Geschiedenis :
I °. De geschiedenis van het Europeesche Congogebied ;
2°. De overgang der Kaapkolonie van Nederlands in Engelands bezit (1795 — 1814).
door Prof. Dr. L. Knappert : Noord-Nederlandsch
volksleven in de eerste helft der zeventiende eeuw.
Bovendien zal voor studenten in de rechten en
rechtsgeleerden getracht worden een college in te
richten op het gebied der rechtsgeleerdheid.
De regeling der lesuren zal zoo mogelijk aldus
worden ingericht, dat deelnemers aan Afdeeling B
in de gelegenheid zullen zijn de colleges van Prof.
Heeres bij te wonen.
Afdeeling B voor studenten in de
geneeskunde.
Hiervoor hebben zich de Professoren Drs. J. A.
Korteweg, J W. Langelaan, E. C. van Leersum
en N. Th. Tendeloo bereid verklaard.
De volgende onderwerpen zullen worden behandeld :
door Prof. Dr. J. A. Korteweg, hoogleeraar in
de Heelkunde : Eenige nader op te geven onderwerpen uit de operatieve heelkunde (alleen voor
studenten, die reeds klinieken hebben gevolgd) ;

door Prof. Dr. J. W. Langelaan, hoogleeraar in
de Ontleedkunde : Het centrale zenuwstelsel.
door Prof. Dr. E. C. van Leersum, hoogleeraar
in de Geschiedenis der geneeskunde en de geneesmiddelleer : De geschiedenis der Geneeskunde in
de Nederlanden ;
door Prof. Dr. N. Th. Tendeloo, hoogleeraar in
de Ziektekunde : De pathologische anatomie van
de long.
Bovendien heeft Prof. Dr. H. A. Lorentz zich,
bij genoegzame deelneming, bereid verklaard voor
hen, die met differentiaal- en integraalrekening
bekend zijn, een nader te kiezen onderwerp uit de
theoretische natuurkunde te behandelen. Dit college
zal ook voor niet-deelnemers aan den leergang toegankelijk zijn. Hiervoor komen dus in aanmerking
wis- en natuurkundigen, ingenieurs of cand. ingenieurs en medici-physiologen, die zich op differentiaal- en integraalrekening hebben toegelegd.
Indien eenigszins mogelijk zal dit uur buiten de
overige vallen en dus zoowel door deelnemers in
Afdeeling A. als B. kunnen worden bijgewoond.
Alle colleges zijn kosteloos. Zij zullen worden
gegeven vier achtereenvolgende dagen van elk der
beide weken der vacantie-leergangen, zoodat de drie
andere dagen voor de na te noemen uitstapjes beschikbaar blijven. Ze worden gegeven van 's morgens 9-1 uur ; de extra-colleges vallen hier dus
buiten.
Desgewenscht zal voor verblijf en geheele voeding te Leiden worden gezorgd tegen betaling van :
a. f 3o.— =-- fr. 6o.— = I! 2. 10, waarvoor de
deelnemers zooveel mogelijk op studentenkamers of
in een goed hotel zullen worden ondergebracht ;
b. f 4o.— = fr. 80.— = £ 3.6.8, waarvoor de
deelnemers in een le rangs hotel worden ondergebracht.
Dit alles geldt alleen voor Leiden en het verblijf
aldaar. Buiten Leiden komen alle onkosten voor
rekening van de deelnemers.
Om 's middags kwart over een zal in een uitstekend eethuis gemeenschappelijk middagmaal worden
gehouden, tenzij uitdrukkelijk door den deelnemer
wordt verklaard, dat hij hieraan niet wenscht deel
te nemen.
De geheele verdere middag blijft vrij voor
uitstapjes in den omtrek (behalve de extra-colleges
vermoedelijk van 2-3 te geven).
De uitstapjes welke ondernomen zullen worden
zijn :
naar Utrecht (Zeist-Driebergen) en Gelderland
(Arnhem en omstreken) v66r den aanvang van den
leergang op 14, 15 en 16 September. De deelneming aan dit uitstapje is vrijwillig en gaat alleen
bij genoegzaam aantal deelnemers door. De extrakosten worden alles inbegrepen per persoon ongeveer berekend op f 2 0.— = fr. 40.— = I: 1. 1 2.4.
Op Zaterdag 2 I , Zondag 2 2 en Maandag 23 Sept.
naar Den Haag, Rotterdam, Delft en Dordrecht ;
op Vrijdag 28, Zaterdag 29 en Zondag 3o Sept.
naar Haarlem, Amsterdam en omstreken (Het Gooi,
Waterland, Marken).
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Te Amsterdam zal Prof. Dr. E. C. van Leersum
het op zijn colleges behandelde verduidelijken door
een bezoek aan het geneeskundig museum aldaar.
De gezamenlijke kosten alles inbegrepen (ook
de te storten som) komen gemiddeld op f 7 o.—
tot f 90. — , zonder het uitstapje naar Gelderland.
Bij genoegzame deelneming zal voor extra-vervoermiddelen worden zorg gedragen, wat zeer zeker
de kosten nog zal verminderen.
De deelneming staat open voor alle Vlamingen
en Zuid-Afrikaanders en, indien goedgekeurd door
het Bestuur en de Professoren, ook voor andere
personen.
Gedurende hun verblijf hier te lande zal het den
deelnemers zoo aangenaam mogelijk worden gemaakt.
Te Leiden zal getracht worden hun doorloopende
introductie op de studenten-societeit te verschaffen,
terwijl voor een afzonderlijke zaal als vergaderlokaal
zal worden zorg gedragen.
Aan alle deelnemers zal tijdig een uitvoerig programma en rooster, benevens lijst der deelnemers,
huisvesting enz. worden toegezonden.
Voor meerdere inlichtingen gelieve men zich te
wenden tot
A. WELCKER,

Schrilver der Stud.-Afd. Leiden
van het Algemeen Nederlandsch Verbond.
Haarlemmerstraat 5 3, Leiden, Holland.

Exemplaren van dit rondschriiven voor deelneming
of ter verspreiding worden op aanvrage gaarne toegezonden.
De inteekenbiljetten worden uiterlijk I September
terugverwacht.

ZUID-NEDERLAND.
Buitengewone Algemeene Vergadering
van Groep Belgie.
e leden van Groep Belgie van het Algemeen
Nederlandsch Verbond worden uitgenoodigd
de Buitengewone Algemeene Vergadering bij
te wonen op Zondag 8 Juli 1 9 06, te 1 o 1/2 u. des
morgens, Verkoopzaal voor Notarissen, Gent, waar

D

onderstaand gewijzigd ontwerp van Grondslagen
voor de Groep zal besproken en bekrachtigd worden.
De leden zullen geen andere oproeping dan deze
ontvangen.
GRONDSLAGEN VAN GROEP BELGIE VAN HET
ALG. NED. VERBOND.
Gebied.
Art. I. De leden van het Verbond, gevestigd
in Belgie, Fransch-Vlaanderen, Congo-Vrijstaat, vormen Groep Belgie van het Algemeen Nederlandsch
Verbond.
Vlamingen, in het Buitenland gevestigd, hebben
het recht zich bij de Belgische Groep aan te sluiterr.

Zetel, Vereenigingsjaar.
Art. 2. Deze groep heeft haar zetel te Gent.
Het vereenigingsjaar loopt van 1 Jan. tot 3 1 Dec.
D o e 1.
Art. 3. Met inachtneming van het bepaalde bij
Art. 2 der Algemeene Grondslagen van het Verbond
en buiten alle kerkelijke en staatkundige partij,
stelt Groep Belgie zich in 't bizonder voor :
a. Handhaving en verspreiding van de Nederlandsche Taal.
b. Behartiging van de zedelijke en stoffelijke
belangen van het Vlaamsche Volk.
Art. 4. De middelen, waardoor de Zuidnederlandsche groep haar doel tracht te bereiken, zijn die, vermeld onder Art. 3 van de Algemeene grondslagen.
In 't bizonder dus zal ze haar zorgen wijden aan :
I ". Het verspreiden van de kennis van de Nederlandsche taal, letteren en kunst.
2 °. Het bevorderen van het Nederlandsch Tooneel,
de Nederlandsche muziek.
3°. Het stichten van Vlaamsche Kunst- en Letterkringen of Leesgezelschappen.
4 0 . Het streven om de taalgrieven, waarover
het Vlaamsche y olk te klagen heeft, te doen verdwijnen door middel van verzoekschriften, openbare vergaderingen enz.
Leden.
Art. 5. De Belgische Groep van het Algemeen
Nederlandsch Verbond heeft :
a. Begunstigers, die eene jaarlijksche bijdrage
van ten minste 5o fr. ;
b. Beschermende leden, die eene jaarlijksche
bijdrage van ten minste 1 o fr. ;
c. Gewone leden, die eene jaarlijksche bijdrage
van tenminste 3.7 5 fr. betalen.
(Afdeelingen hebben het recht de minste jaarlijksche bijdrage te bepalen op 5 fr.)
Begunstigers, Beschermende leden, Gewone leden,
ontvangen Neerlandia, het orgaan van het Verbond.
Alle leden hebben spreekrecht op de Algemeene
Vergaderingen. Stemgerechtigden alleen nemen besluiten.
Bestuur.
Art. 6. De stemgerechtigden, 1 op 20 leden,
benoemd in algemeene vergadering door elke Afdeeling, en door het Groepsbestuur voor de leden
(1 op 2 o) die van geene Afdeeling deel uitmaken, benoemen in de jaarlijksche Algemeene Vergadering,
te houden in de maand Maart, de leden van het
Bestuur van Groep Belgie.
Vijftig leden in iedere Afdeeling hebben recht op
een vertegenwoordiger in het Groepsbestuur. Breuken
van vijftig worden niet in aanmerking genomen.
ledere Afdeeling heeft recht op ten minste den
vertegenwoordiger.
leder jaar treden een derde van de leden van
het bestuur of volgens rooster gehouden door het
Dagelijksch Bestuur. De leden zijn herkiesbaar.
De stemming voor de leden van het Bestuur
moet geheim zijn, wanneer een lid het vraagt.
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Art. 7. Het Groepsbestuur benoemt jaarlijks uit
zijn midden een Voorzitter, twee Ondervoorzitters,
een Secretaris en een Penningmeester. Het ambt
van Penningmeester en Secretaris kan door denzelfden persoon waargenomen worden.
Art. 8. Het Bestuur vergadert ieder jaar voor
de Algemeene Vergadering tot het vaststellen van
de Dagorde der Algemeene Vergadering en tot het
opmaken der Begrooting.
Het Bestuur beschikt binnen de perken der Begrooting over de geldmiddelen der Groep.
Het waakt voor de naleving der Algemeene Grondslagen op het gebied der Groep, der Grondslagen van
de Groep en van de Grondslagen der Takken.
Jaarlijks zendt het Groepsbestuur in Maart aan
het Hoofdbestuur :
I". Het verslag der Groep over het afgeioopen
jaar.
2°. Een gewaarmerkt afschrift der goedgekeurde
rekening en verantwoording over dit jaar.
3°. VOOr 31 Maart van ieder jaar zal het Groepsbestuur aan het Hoofdbestuur het aan de Algemeene
Kas toekomende afdragen volgens den toestand op
dien datum ; verder einde December de som, die over
het loopende jaar nog verschuldigd is op dezen
grondslag : Groep Belgie draagt jaarlijks aan het
Hoofdbestuur af 2 frank per lid. Groep Belgie zal
jaarlijks als toelage uit de Hoofdkas ten minste
I frank per lid gt nieten.
Dagelijksch Bestuur.
Art. 9. Het Bestuur verleent machtiging aan een
Dagelijksch Bestuur om gewone en spoedeischende
zaken af te handelen.
Het Dagelijksch Bestuur bestaat uit den Voorzitter, de Ondervoorzitters, Secretaris, Penningmeester en de leden van het Groepsbestuur, gevestigd te Gent.
Het Dagelijksch Bestuur vergadert om de
14 dagen voor kennisneming van de ingekomen
stukken, uitvoering van de beslissingen van het
Groepsbestuur en de leiding van de werkzaamheden.
Hoofdbestuur.
Art. 1 o. Het Bestuur van Groep Belgie benoemt
uit zijn midden 6 vertegenwoordigers in het Hoofdbestuur, waaronder van rechtswege de Voorzitter
en de Secretaris van Groep Belgie voorkomen. De
andere leden worden gekozen voor drie jaar en
zijn herkiesbaar. Het aftreden der 4 andere leden
valt samen met hun aftreden als Bestuursleden van
Groep Belgie.
Gewone Algem. Vergadering.
Art. Jaarlijks in Maart wordt de gewone
Groepsvergadering gehouden, waarin behandeld
worden :
". Het verslag van den Secretaris en van den
Penningmeester.
2 0 . Het verslag der commissie van 3 leden tot
nazicht der rekeningen van den Penningmeester.
3°. Benoeming van deze commissie voor het volgend jaar.
4°. Begrcoting van het loopende jaar.
5°. Benoeming van leden in het Groepsbestuur.
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6°. De voorstellen van het Groepsbestuur, van
de Takken, van Leden, door het Groepsbestuur
aan de orde gesteld en toegelicht.
Buitengewone Alg. Vergaderingen.
Art. 12. Het Bestuur kan op eigen gezag buiten
de Jaarlijksche Algemeene Vergadering andere
Algemeene Vergaderingen van de leden beleggen
en heeft den plicht zulks te doen, wanneer het
daartoe door ten minste 5o leden of 3 Afdeelingen,
met opgave der punten van behandeling, aangezocht
wordt ; en dat wel binnen drie maanden na ontvangst van het verzoek. De leden ontvangen in dit
geval ten minste 14 dagen op voorhand de dagorde van de Algemeene Vergadering.
Afdeelingen.
Art. 13. In elke plaats kunnen de aangesloten
leden van het Verbond zich vereenigen tot eene
Afdeeling, wanneer zij ten minste ten getale van
20 zijn. In dat geval stellen ze een Afdeelingsbestuur aan. Op ieder bijdrage houdt de Groepskas
1.75 fr. Het overige wordt aan de Afdeelingskas
uitgekeerd.
Iedere Afdeeling omvat de leden van het Bestuurlijk Arrondissement waartoe zij behoort, zoolang
er in dit arrondissement slechts eene Afdeeling is
opgericht. Bij de oprichting van meer Afdeelingen,
worden tot iedere Afdeeling gerekend de leden, gevestigd in de kantons, waar die Afdeelingen hun zetel
hebben ; de andere leden zullen door het Dagelijksch
Bestuur worden toegewezen.
Men kan lid zijn van het Algemeen Nederlandch
Verbond zonder zich aan te sluiten bij een Afdeeling.
De Afdeelingen bevorderen de belangen van het
Verbond in den kring van hun gebied.
Zij geven het Groepsbestuur alle inlichtingen,
gevraagd of ongevraagd en zenden aan den Secretaris van Groep l3elgie voor het orgaan van het
Verbond zooveel doenlijk bericht over alles wat
in haar omgeving met betrekking tot het streven
van het A. N. V. voorvalt.
Afdeelingsgrondslagen.
Art. 14. De Afdeelingen stellen voor zichzelf een
reglement vast, dat de goedkeuring behoeft van het
Groepsbestuur, evenals alle wijzigingen daarin.
Dit reglement behoort, onder meer, bepalingen te
bevatten omtrent :
I ". Zetel en grenzen der afdeeling.
Verdeeling en regeling der Bestuurswerkzaamheden :
3°. Gewone jaarvergadering te houden in December ter bespreking van de voorstellen der Afdeeling voor de eerstvolgende Groepsvergadering.
4°. Gewone jaarvergadering te houden uiterlijk in
Februari, waarin te behandelen :
a. jaarverslag van den Afd. Secretaris ;
b. rekening en verantwoording van den Afd.Penningmeester ;
c. benoeming van bestuursleden der Afdeeling ;
d, benoeming van afgevaardigden voor de jaarlijksche Groepsvergadering van de maand Maart ;
e. bespreking van de dagorde voor die Groepsvergadering.
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5". Buitengewone Afdeelingsvergaderingen.
6". De orde der Afdeelingsvergaderingen en de
wijze van stemmen.
Verplichtingen der Afdeelingen.
Art. 15. Alle Afdeelingen zijn gehouden vOOr
25 Februari van ieder jaar een verslag over hunne
werkzaamheden en een rekening van inkomsten en
uitgaven in te zenden aan 't Secretariaat.
Enkel en alleen de Afdeelingen, die aan alle
bovenstaande voorschriften voldoen zullen aanspraak
kunnen maken op de rechten en voorrechten in
deze Grondslagen voor hen bepaald.
Ontbinding v an Afdeelingen.
Art. 16. Na gebleken volstrekte werkeloosheid van
een Afdeeling is het Bestuur van Groep Belgie gemachtigd die Afdeeling op te heffen, welke het recht behoudt tegen dezen maatregel in beroep te komen bij
de eerstvolgende Algemeene Vergadering.
Bij ontbinding van een Afdeeling keeren hare bezittingen tot het Bestuur van Groep Belgie terug.
Commission van het Verbond.
Art 17. Waar de leden niet ten getale van 2C)
zijn, kimnen ze, onder goedkeuring van het Groepsbestuur, een Commissie aanstellen, die werkzaam zal
zijn in den geest van het A. N. V.
Onvoorziene Gevallen.
Art. 18. In alle gevallen, door deze Grondslagen
niet voorzien, beslist het Bestuur van de Groep.
Ontbinding van de Groep.
Art. 19. Bij ontbinding van Groep Belgie, gaan
hare gelden en bezittingen over in de handen van
het Hoofdbestuur van het A. N. V.
Wijziging van de Grondslagen.
Art. 20. Geen wijzigingen kunnen in deze Grondslagen gebracht worden dan door eene Algemeene
Vergadering, daartoe opzettelijk bijeengeroepen en
met eene meerderheid van 2/3 der aanwezige stemgerechtigden.

01t
In onze Takken.
Aalst. Op 21 April bood de Tak aan zijn leden
en het kunstminnend publiek alhier een prachtig
Concert aan met de welwillende medewerking van
Mej. Elisa Levering, 1 ste prijs van Zang van het
Koninklijk Conservatorium van Brussel, Prijs der
Koningin ; Mej. Elvira Michiels, pianiste, 1 ste prijs
van het Kon. Conservatorium te Brussel, en den
heer Edmond de Herdt, violist, leeraar aan het
Kon. Vlaamsch Conservatorium te Antwerpen.
De Letterkundige Afdeeling had het genoegen
op 7 April de heer Alfred De Paepe te zien opkomen met de lezing van zijn novelle „De Groot
varier.' ' Het werk van den jongen schrijver munt
uit door natuurlijkheid en eenvoud.
De heer A. De Paepe heeft het groote voordeel
een scherpziend en waarnemend oog te bezitten.
Dat de algemeene goedkeuring, die hij bij zijn
lezing verwierf hem een spoorslag zij om op den
ingeslagen weg voort te gaan.
— In de Letterkundige Afdeeling handelde op
5 Mei de heer Victor Desmet over de „Beginselen der
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Kunst", en ging hij de ontwikkelingsgraad van de
verschillende kunsten bij de oude volkeren na. De
voortbrengselen van schilder- en beeldhouwkunst
uit lien tijd zijn heel merkwaardig, alhoewel ze de
uiting niet zijn van een zuiver kunstgevoel, want
evenals met de beoefening van dans-, dicht- en
toonkunst, beoogden de volkeren daarmee een godsdienstig of nuttig doel, wat vooral zijne uitlegging
vindt in het feit van de voorstelling, die ze zich
van de ziel maakten.
In de volgende vergadering kon de dagorde niet
afgehandeld worden, uit oorzaak van de ongesteldheid van den voordrachthouder. Daarom handelde
de beer A. Brijs over taalpolitie en eene nog
hangende kwestie van geslacht en verbuiging inzake
vereenvoudigde schrijftaal.
La Louviere. Een goede aanwinst voor onze
Afdeeling is het lidmaatschap van Advokaat Bijvoet
(van Morlanwelz). Hij hield een welgelukte eerste
voordracht Zondag, 5 Mei 1.1. Handelende over
Coremans ' Wetsvoorstel wist hij te doen uitkomen
hoe het onze plicht en ons recht is dit wetsvoorstel
te eischen, ook het belang dat wij Vlamingen er
bij hebben.
Onze leden luisterden gretig, omdat het woord
vurig en de uitleg eenvoudig was.
De bestuursleden onderteekenden een vertoogschrift namens de 15.000 Vlamingen, gevestigd te
en rondom La Louviere.
Enkele liederen werden aangeheven en dat schijnt
ons een zegenbrengend feit.
Lier. In de twee Aprilvergaderingen onzer Letterk.
Afdeeling traden de heeren Fel. Timmermans en
Fr. Verschoren beurtelings op om hunne gedachten
over moderne woordkunst te ontwikkelen.
Op 3 Mei : Voorlezing door M. de Wulf, De
nuttelooze organen van den mensch.
Op i 7 Mei : (a) Voorlezing door M. F. Timmermans:
zijne novelle „Geloof", een greep uit het Leven der
Liersche volksklas ; (b) Voorgedragen door M.
Godderis : De zoon van den Metseldiender.
Op 31 Mei : Verslag door den beer Is. Opsomer,
1 e prijs Godecharle : Zijne Kunstreis in Italie.
Oostende. In deze Afdeeling kwamen beurtelings
aan het woord : de beer Verschelde, „Nut der
lichaamsoefeningen", de beer Verbrugghe : „Ledeganck." Er greep een zeer belangrijk debat plaats
over de verschillende richtingen in de hedendaagsche
letterkunde.
Oudenaarde. De Letterk. Afd. richtte een welgelukten Ledeganck-avond in, welke ons verscheidene nieuwe leden aanbracht.
Eenige leden droegen gedichten voor van Ledeganck, terwijl anderen een zestal liederen van den
grooten dichter ten gehoore brachten, liederen,
waarvoor de heer Octaaf de Loore een zeer passende
muziek had geschreven.
De feestrede werd gehouden door me;. Tilia
Berg, die zich warm wist te doen toejuichen.
In de veertiendaagsche bijeenkomsten werden
door verscheidene leden stukken uit onze beste
schrijvers voorgedragen of voorgelezen.
De beer Van Damme Jr., hield een welover-
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dachte lezing over onzen uitstekenden stadgenoot
den dichter G. Antheunis, terwiil de jonge heer
Matton een drietal door hem gemaakte opstellen
las, welke het bewijs leverden, dat hij van de studio
onzer taal ernstig werk maakt.
Bibliotheken in '1 Walenland. — Hiervoor werden
in dank boeken ontvangen van de H.H. Adelfons
Hendrickx, Gust. de Guchtenaere,

ZUID-AFRIK A.
Waarin Nederland de Afrikaanders helpers kan.
De heer G. J. Perry schrijft nit Ficksburg in
den Vrijstaat aan de Unie, het maandblad van de
Zuidafrikaansche Onderwijzers Unie :
Het gaat hier met ons in de O.R.K. zeer moeilik
om geschikte Hollandse lectuur voor onze kinderen te
krijgen. Of 't met u, in 't Bovenland, beter gaat, weet
ik niet. Aan Engelse leesstof hebben we geen gebrek,
o.a. ook daar het Departement van Onderwijs aan al
de voornaamste scholen een kleine bibliotheek heeft
bezorgd, bestaande uit honderd Books for the Bairns
en zestig Penny Poets, door de Review of Reviews
uitgegeven, om onder de schoolkinderen te cirkuleren.
Ook heeft de heer Stead (de redakteur van de Review
of Reviews — N.) door middel van de inspekteurs, alle
onderwijzers hier verzocht om zo veel mogelik de kinderen tot intekening op die boekjes aan te sporen.
Elk kind betaalt een shilling en zes pence in 't jaar,
en krijgt dan maandeliks een deeltje.
Dit is stellig zeer prijzenswaardig, en ik heb er in
't geheel niets tegen, maar nu is de vraag bij mtj
opgekomen, of onze kinderen niet op dergelijke wijze
van geschikte Hollandse leesboeken konden voorzien
worden. I)it zou niet alleen de leeslust bij ons opkomend
geslacht opwekken, maar tevens een krachtig middel
zijn om nuttige kennis door Hollandse lectuur te verspreiden. En het behoeft niet alleen bij de schoolkinderen beperkt te hlijven. Er zijn in onze gemeenten
honderden, jonge lieden en nude mensen, die zeer gaarne
op zulke boeken zouden willen intekenen. Ik werk van
harte en ik geloof ook andere onderwijzers, als
de redaktie van de Unie de zaak wil opnemen.

Kent men die twee uitgaven van de Review of
Reviews ? De Books for the Bairns zijn voortreffelijke prenteboeken, klein-octavo formaat, elk een
5o of 6o bladzijden groot, en uitmuntend geillustreerd ; de meeste boekjes hebben een prent op elke
bladzijde, dikwijls meer dan den op een bladzij.
De druk is flink. Er zijn er nu, meenen wij, al ver
over de honderd Voor ons ligt een lijst, waarop
er 81 staan ; maandelijks zou er een bijkomen, en
de lijst is al eenige jaren oud. De inhoud van de prenteboeken is zeer verscheiden. Daar zijn oorspronkelijke
Engelsche bij, als : Nursery Rhymes, Nursery Tales
(aardige kinderversjes en rijmen), de kostelijke verhalen van Brer Rabbit, The Story of the Robins ;
dan bewerkingen van Pilgrim's Progres, Gulliver's
reizen, Robinson Crusoe ; verhalen uit de Engelsche
geschiedenis. Voorts vertalingen van Grimm's en
Andersen's sprookjes, van fabelen van Aesopus en
la Fontaine, van de Arabische Nachtvertellingen, van
Indische, Chineesche, Japansche, Perzische en Afrikaansche sprookjes, alles natuurlijk voor kinderen
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bewerkt ; en nog veel meer. En elk boekje kost
een stuiver
De Penny Poets is een dergelijke uitgave, maar
dan voor ouderen en niet geillustreerd, althans voor
zoover wij er deeltjes van gezien hebben. In een
uitgave van 1891 zien wij een lijst van 62 boekjes :
een aantal treurspelen van Shakespeare, bloemlezingen uit de voornaamste Engelsche dichters, waarbij
Shelly, Keats, Wm. Morris, Walt, Whitmen, Robert
Browning zoomin vergeten zijn als de geijkte klassieken. Dan eenige bundeltjes Poems for the Schoolroom and the Scholar, Hymns that Have
Helped (een keur van kerkelijke gezangen), enz.
En elk deeltje, flink gedrukt, kost alweer een stuiver..
Begrijpt men wat een macht dat is, twee zulke
verzamelingen bij tienduizenden onder de Boerenjeugd verspreid ! De heer Stead, die er op uit
is de Boeren met het denkbeeld te verzoenen, dat
de republieken voor goed tot het Britsche Rijk
behooren hij heeft dat zelf gezegd — maakt
het opkomende geslacht reeds vertrouwd met den
Engelschen geest, zooals die zich het schoonst in
zijn letterkunde heeft geuit. Wat wordt er van
Hollandschen kant gedaan ?
De redactie van de Unie geeft onder het ingezonden stuk van den heer Perry te verstaan, dat
't alvast een goed werk zou zijn, op de Unie te
laten inteekenen, en zeker bevat dit maandblad
voor kinderen en volwassenen heel wat nuttigs en
aangenaams om te Vooral vestigt de redactie
echter de aandacht op de Weretd-Bibliotheek van
den heer Simons, waarvan in hetzelfde nummer van
de Unie een aanprijzing voorkomt. Nu is dat zeker
een voortreffelijke uitgave en omvat zij ook »boeken voor jongeren (meestal van platen voorzien)''.
Maar tegen de Books of Bairns, die slechts een
stuiver kosten en voor kinderen een zoo rijke keuze
bieden, kunnen ze niet op. Wij hebben ook wel
goedkoope uitgaven van Hollandsche dichters, maar
geen stuiversboekjes, die zooveel geven als de
Penny Poets.
En de Engelschen vergenoegen zich zelfs met die
uitgave van dichters niet. De meeste deeltjes zijn voor
de jeugd ook ongeschikt. Ze hebben voor de kinderen
nog jets anders, en juist iets voor de Afrikaansche
kinderen. In de Volkstem vinden wij melding
gemaakt van A Book of Poetry for boys and Girls
in South Africa, in drie deeltjes bijeengehracht door
Miss M. B. Warre Cornish en te Londen uitgegeven. De deeltjes kosten elk vier stuiver.
In een voorwoord — zoo lezen wij in de Volkstem — zegt de verzamelaarster, dat zij hoopt, de
versjes geschikt zullen blijken voor Boeren- zoowel
als Engelsche kinderen van elken leeftijd. De verzameling behelst stukken uit de werken van bijna
iederen bekenden Engelschen dichter, van Ben
Jonson en Shakespeare tot Kipling toe. De Volkstem vindt, dat er yeel bij is wat voor de Afrikaansche jeugd geen belang heeft. Maar met dat
al, zoo'n uitgave is kostelijk materiaal om de Boerenkinderen in Engelschen geest groot te brengen.
Wat wordt daar van Hollandschen of AfrikaanschHollandschen kant tegen gedaan ?
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Ons dunkt, dat een ruime bloemlezing van Hollandsche en Hollandsch-Afrikaansche verzen, door
elkaar of elk in een afzonderlijke verzameling,
geschikt voor Afrikaansche kinderen, en dan goede
waar voor weinig geld, een uitgave zou zijn, voor
de opvoeding van het Hollandsch-Afrikaansche
jonge geslacht van onberekenbare waarde.
Misschien is voorshands een verzameling van verzen
alleen in het Hollandsch, en niet ook in het
Afrikaansch, aan te bevelen, omdat ze vooral ook
op school nut zou doen en er op school nog geen
Afrikaansch onderwezen wordt.
Er bestaan zeker al een aantal Hollandsche
leesboeken, en daar zijn er zeer goede bij, maar
wij gelooven niet, dat er een is dat, als deze
uitgave van Miss Cornish, zooveel biedt en bepaaldelijk voor Afrikaansche kinderen is ingericht.
Een dergelijke uitgave zou allicht het best door
een Afrikaander bezorgd kunnen worden. Geldedelijke steun zou er, daar zijn wij van overtuigd,
in Nederland stellig voor te vinden zijn.
En dan mocht in Nederland zelf een uitgave
van prenteboeken ondernomen worden in den geest
der Books for the Bairns ! Aan stof is er zeker
geen gebrek. De sprookjes, fabelen en vertelsels,
die in de Engelsche uitgave staan, kunnen voor
't meerendeel ook in een Hollandsche verzameling
plaats vinden, en dan is er bovendien oorspronkelijk Nederlandsch werk in overvloed, in dicht en
ondicht. Daarbij zou men, vooral ter verspreiding
in Zuid-Afrika, een keus kunnen doen uit hetgeen
Afrikaanders geschreven hebben, en dat is waarlijk
niet gering meer. Juist voor kinderen zijn er diereverhalen en allerlei vertelsels te over, al zal men
veel uit kranten moeten opzoeken.
En dan zoo goed mogelijk en overvloedig geIllustreerd en goedkoop, liefst niet meer dan een
stuiver het stuk 1 Zou dat niet kunnen, omdat een
Hollandsche uitgave zoo veel geringer omzet heeft
dan een Engelsche ? Wij gelooven van wel. Zijn
er jaarlijks niet vele duizenden goedkoope prenteboekjes als prijzen op scholen, Zondagscholen, bij
St. Nikolaas- en Kerstmisvieringen noodig ? Wij
hebben dikwijls prenteboekjes gezien, die bij
dergelijke gelegenheden worden uitgedeeld, boekjes
die ook maar een stuiver of nog minder kosten ;
en dan met gekleurde plaaten, die aan drukken
altijd meer kosten dan zwarte prenten, zooals
er in de Books for the Bairns staan. Maar wat zou
een kind dan oneindig meer hebben aan zoo'n
boekje als die van Stead, waarin zooveel te lezen
en te kijken valt, dan die dikwijls foei-leelijke
gekleurde dingen met de weinige regelen of bladzijden schrift die er bij staan.
Bovendien zou er, om ze in Zuid-Afrika op de
scholen en in de gezinnen te krijgen, bier te lande
wel weer geldelijke hulp voor te krijgen zijn.
Welke ondernemende uitgever durft de zaak aan ?
Die Vlakte.
In de Volkstem staat een vers, waarin de Vlakte
vertelt van den tijd, toen zij „zig wrong uit die
diep van ' t meer" , en hoe haar levee is, hoe 't

haar vergast als de zon haar schroeit, en boom
en plant, die in haar wortelen, verdorsten. Maar :
Zo's 'n vlokkie schuim uit die sfere ze ruim,
Kom 'n wolkie aangezweef ;
Maar hij groei in die blouw tot 'n stapelbouw
Van marmer wat krul en leef.
Kolossaal monument op zij zwart fondament,
Waar die bliksem in brul en beef.
En o I met mij is die windjes blij :
Hul spring uit die stof o'erend,
En wals en draai in dwarrelzwaai
O'er mij vloer, van end tot end.
Die gras schud hul wakker om same te jakker,
Tot hij opspring uit zij kooi,
En zo's mane en sterde van jagende perde,
Zij stengels golf en gooi
Met dof zware plof, zo's ko'els in die stof,
Kom die cerste druppels neer,
Tot dit ruin alom zo deur die gebrom
En gckraak van die donderweer.
Met klouwe vooruit om te grijp en buit,
.Jaag 'n ha'elwolk langs verbij,
Zo's 'n perde-kommande wat dreun o'er die lande,
Vertrap en geesel hij,
En zij lijke-kleed zie 'k ver en breed
In die avendson gesprei.

Nu breekt de maan door :
Hij sprei die waas van zij romigblouw gaas,
En ik lach zo stil-tevrede.
Plek op plek, zo's die wolke trek,
Zweef die schaduwe onder mee,
Zo's eilande wijd o'er die waat're verspreid
Op die boezem der groote zee.

Of het Afrikaansch zich ook tot dichten leent
Het vers is geteekend J. C.

NED.-ANTILLEN.
Het Beschavingswerk op Curacao.
IV.
k moet mijn belofte gestand doen, en na de
godsdienstige en zedelijke, ook eenigszins nader
de wetenschappelijke beschaving, m. a. w. het
Onderwijs en de Hollandsche taal op de bijzondere
scholen in onze kolonie bespreken. De lezers van
Neerlandia mogen er uit leeren, dat de R.-K.
Geestelijkheid op C. lang voor de oprichting van
de Groep Antillen van het A. N. V., reeds in den
geest van het Verbond werkzaam is geweest en
nog met ijver werkzaam is. Ik vertrouw, zelfs de
Redaktie te overtuigen, dat X. Of wel van den
stand van het Onderwijs op de Kath. scholen in
onze kolonie niet het minste begrip heeft en nimmer
een Kath. school bezocht heeft, Of, mocht het
tegendeel waar blijken, dat X. tegen beter weten
in, met opzet gezocht heeft dat onderwijs verdacht
te maken.
De grondtoon van X ' s beweringen is : „Al dat
schoolonderwijs onder de negers schijnt niet veel
om het lijf te hebben " (bl. 2 6). Met een zekere
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voorliefde maakt hij telkenmale gebruik van : „(vermoedelijk) " „niet zoozeer het godsdienstig onderwijs,
als wel het schoolonderwijs " , om stelselmatig kwade
vermoedens te wekken omtrent het Kath. Onderwijssysteem. Die laatste woorden zijn ontleend
aan een brief van Mgr. Nieuwindt, den eersten
Apost. Vicaris van Curacao, en is gedagteekend van
I7 Juli 1848, toen nog slechts 3 bijz. scholen waren
opgericht. In dat schrijven aan het Gouvernement
drong de prelaat aan, het onderwijs uit te breiden
en ook voor slaven de scholen open te stellen om
hen aldus op de emancipatie voor te bereiden.
Schoolonderwijs wilde hij ook voor de slaven, behalve het godsdienstig onderwijs, dat zij reeds genoten. Want zoo gaat hij voort : „Onkunde of liever
„domheid is niet slechts het kenmerk van onbe„schaafdheid, maar ook al te dikwijls de moeder
„van ondeugd en wanorde. Daar echter zulks meer
„op het opkomende, dan op het tegenwoordige
„geslacht der slaven, die geemancipeerd staan te
„worden, betrekking heeft, kan ik Uwe Exc. de
„verzekering geven, dat wij bereid zijn, em, bij
„de eventueele emancipatie, op de drie door ons
„opgerichte scholen, waar aan arme kinderen gratis,
„zonder eenige tegemoetkoming van het Gouver„nement, thans onderwijs gegeven worth, ook de
„kinderen der geemancipeerde slaven, voor zooverre
„de lokalen zulks toelaten, op te nemen.” (Cura„cao-nummer bladz. i5 I— I 52).
X. verkracht die woorden (dagteekenend vOOr
de afschaffing der slavernij in 1863), tot een bespottelijk anachronisme. Die woorden, zooals X. ze
bezigt, worden een geniepige verdachtmaking, om
den argeloozen lezer in den waan te brengen, dat
tegenwoordig de bijz. scholen alleen dienen, om
den kinderen godsdienstonderricht te geven. Elke
lezer moet noodzakelijk order dien indruk komen.
— En wat is nu de wcrkelijkheid ? Dat op de
scholen alleen voor den schooltijd gedurende 3
kwartier godsdienstonderricht wordt gegeven, en dat
gedurende de andere schooluren uitsluitend de gewone vakken voor het lager onderwijs behandeld
worden. Ik kan hiervan de meest stellige verzekering geven. Overigens hangt daar in ieder
schoollokaal, even goed als hier in Holland, een
rooster der lesuren en der leervakken. Een onverwacht schoolbezoek kan elkeen overtuigen, dat door
het onderwijzend personeel van dien rooster niet
wordt afgeweken. X. heeft zich dus blijkbaar nimmer,
alvorens zijn hatelijk artikel de wereld in te zenden,
door persoonlijk onderzoek van de waarheid zijner
beweringen overtuigd. Hij verschuilt zich achter
eenige Curagaaenaars, zooals de Redaktie in haar
vorig nummer vergoelijkt. Ook die zegslieden worden
niet met name genoemd. Dat is ook onmogelijk.
Want nog nooit heeft demand, die persoonlijk de
Kath. scholen in onze kolonie bezocht, zich ongunstig
over dat onderwijs uitgelaten. Daarentegen kan ik
het gezag aanhalen van de leden der schoolcornmissie, die steeds hun groote tevredenheid betuigd
hebben. Zelfs de tegenwoordige gouverneur heeft
zich in dien geest uitgelaten. Ook de heer Lely,
de vorige Gouverneur van Suriname, die op zijn
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terugreis naar het Vaderland, verleden jaar in
September op onze eilanden vertoefde, verklaarde
na bezoek aan een school in een der buitendistricten, dat het onderwijs hem bijzonder was meegevallen. Verder zou ik mij nog kunnen beroepen
op het zeer gunstig oordeel van eenige personen,
die uit den card van hun beroep zelfs hooge
eischen plegen te stellen aan het onderwijs. Ik wil
hier nog tot besluit een voorbeeld van jongen
datum bijvoegen. Nog geen twee maanden geleden
werd de buitenschool, in de parochie Santa Maria
op ruim een uur afstands van de stad, door de
leden van den Kolonialen Raad ander leiding van
Z.Exc. den Gouverneur bezocht. Nu weet ik niet,
of het hier in Holland gebruikelijk is, dat lo heeren
tegelijk op het onverwachts een school komen
overrompelen, om zich van het gehalte van het
onderwijs en de bekwaamheid der leerlingen te
vergewissen. Practisch en paedagogisch is het zeker
niet. Desondanks waren de heeren ook ditmaal over
het geheel ten zeerste met het onderwijs tevreden.
Wat voor waarde heeft derhalve X ' s verdachtmaking ?
Men kent hier te lande veel te weinig de waarheid
omtrent onze kolonie. Zoo ook, wanneer men de
armoedige omstandigheden onzer bevolking beter
kende, zou men de bezwaren van het schoolbezoek
beter beseffen, en meer waardeering gevoelen voor
den rusteloozen ijver der R. K. Geestelijkheid in
het belang van het gehalte en de uitbreiding van
het onderwijs. Ik vermoed, dat de Regeering niets
liever zoude wenschen, dat in ons Oost-Indie h et
onderwijs voor de inlandsche bevolking zoo algemeen was als in Curacao. In een vergadering van
de Vereeniging „Moederland en Kolonien” , gehouden
den I9 Dec. 1905 te 's Hage, verklaarde de Heer
C. F. ZEEMAN, oud-controleur bij het Binnenl. Bestuur
in Ned. Oost-Indie, dat op Java en Madoera,
zelfs geen enkelen officieel vermelden leerling vergetend, slechts 0.23 "i„ of nog niet 1/4 4)/ 0 der
kinderen onderwijs geniet. In Britsch-Indie is dat
cijfer nog 6 maal zoo groot, n.l. 1.5 "1 0 . (Zie Koloniaal Weekblad „Oost en West" van no. 2 tot
no. 9 van dit jaar). Doch wat beteekent dat luttel
getal vergeleken bij de cijfers van Curacao ? In
onze W. I. kolonie bestaat geen leerplicht, d. i.
verplicht onderwijs. Zonder schoolvoeding en -kleeding enz. zou ook die onmogelijk kunnen doorgevoerd. En toch, van de kinderen, die volgens
hun leeftijd in de termen van het onderwijs vallen,
bezoeken beslist 75 "/„ de scholen. Ik geloof zelfs,
dat in sommige parochies dat percentage nog
hooger is. Alleen aan het initiatief en de volharding
der Geestelijkheid, om het schoo/onderwijs te bevorderen, is dit groot aantal te danken. Doch men
gist in Holland zelfs niet, hoeveel moeite en opoffering het den Geestelijken, de ouders en de
kinderen kost, het zoover te brengen. De scholieren
zijn kinderen bijna zonder uitzondering van onvermogende ouders, die zelfs geen cent voor dat onderwijs kunnen bijdragen. Dat zijn kinderen, die
meestal meer dan 66n uur afstands tweemaal daags
moeten afleggen, om ter school te komen, die soms
door den pastoor of de zusters met kleeding en
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voedsel daartoe moeten in staat gesteld worden.
In vele parochies zijn de scholen zOO bevolkt, dat
men de kinderen beneden 7 jaar moet weigeren,
om aan anderen, wier leeftijd meer recht geeft op
onderwijs, een plaatsje op de schoolbanken te
kunnen inruirnen.
Het ligt geenszins in mijn bedoeling te willen
beweren, dat de R. K. Geestelijkheid de lasten
van het Bijz. Onderwijs alleen draagt. Dankbaar moet
erkend, dat ook het Gouvernement die scholen
subsidieert. Niettegenstaande evenwel daar, waar
tevens openbare scholen zijn, — zooals in het stadsdistrict op Curacao en op de beide hoofdplaatsen
van Bonaire en Aruba — de bijz. scholen met eere
de vergelijking met de ee/sten kunnen doorstaan,
is de financieele steun van bestuurswege aan beiden
verstrekt, geheel en al ongeevenredigd. Daaruit
blijkt zonneklaar, dat het bijz. Onderwijs voor het
Apostolisch Vicariaat van Curacao een drukkende
last is, en dat feitelijk het Bijz. Onderwijs met een
bespottelijk laag subsidie wordt afgescheept.
Het volgend statistiekje is welsprekend :
Volgensbegrootingkostte Volgens de nieuwe verin 1 9 05 het Openbaar
ordening(inbewerking)
Ond. op Curacao in
zullen de 7 scholen van
het sTADsdistrict :
het Kath. Ond. in het
f 50.343 onkosten
sTADsdistrict met i 245
- 13.000 ontvangen aan
leerlingen ontvangen
schoolgelden
f 10.900, d. i. f 8.75
per leerling.
f 37.343 voor 424 leerlingen, d. i. ruim f 88.per leerling.
Wil men de vergelijking nog sprekender ?
voor 25 " l o der leerlingen wordt f 37.343
en voor 75 "/„ der leerlingen wordt f 10,90o ten
koste gelegd.
Wil men dezelfde kwestie van een anderen kant bezien, dan springt de onbillijkheid niet minder in het oog
Door het Apostolisch
In de nieuwe schoolwet
Vicariaat was indertijd de wordt toegezegd :
volgende subsidie aange- voor een hoofd 3e klas :
vraagd :
aan een school tot r oo
Voor I onderwijzer re kl.
f r000.
id. 2e kl. - 8o0.—
id. 3e kl. - 600,
id. 4e kl. - 400.—
Voor I kweekeling
f 300.Voor de berekening
van dit subsidie was tot
uitgangspunt genomen
slechts 2 / 3 gedeelte van
het minimum salaris van
de - Openbare Onderwijzers met akte van dezelfde klasse.

f 600.—
kinderen
id. tot 200 k. - 650.—
id. tot 3 00 k. - 700.—
id. boven 300k. - 750.—
voor een hoofd 4e klas :
tot I 00 k. — f 400.1) 200 k. — - 450.-- 500.—
„ 300 k.
boy . 300 k. — - 550.—
Wordt dit hoofd door
een of meer onderwijzers
of kweekelingen bijgestaan, dan ontvangt hij
f 300.—; voor elken
onderw. of kweek. wordt
to:gestaan. —
f Zoo.
Voor een bijz. onderw.
met akte iste of 2de kl.,
wordt gem tneerdere subsidie gegeven.

Bij die post van f 88.— per leerling van het
Openb. Ond. is met in rekening gebracht de groote
uitgaven van overtochtskosten, van pensioneering,
van verlofstraktementen, die ook ten laste van het
Gouvernement komen, doch voor de bijz. onderwijzers geheel en al voor rekening van het Apost.
Vicariaat blijven.
Tot slot nog een derde kijkje, dat niet minder
merkwaardig is.
Suriname is evenzeer een „noodlijdende kolonie",
die jaarlijks nog hooger subsidie van het Moederland trekt dan Curacao. Men vergelijke nu de
toelagen die de bijzondere onderwijzers in Suriname
ontvangen met de bovenstaande :
In de stad Paramaribo :
Hoofd i e rang f 3000.--„ 2e rang - 2600.-

onderw. v. bijstand re kl.
f 2400.—
id. 2e kl. - 1650.—
id. 3e kl. - 975.—
id. 4 e kl. - boo.--

In de buitendistricten :
Hoofd re kl. f 2600.— onderw. v.
le en 2e
2e kl. - 1950.—
3e
3e
kl.
1300.—
7,
4e

bijstand
kl. f 165o.kl. - 935 . kl. - 600.—

Wanneer die nieuwe onderwijsverordening tot
uitvoering komt, mogen niet meer dan 5o kinderen
ten laste van een onderwijzer vallen. Die maatregel nu is onnoodig en onuitvoerbaar. Onnoodig,
want nooit is er in onze kolonie de noodzakelijkheid van gebieken. Daarbij steun ik op het gezag
van den beer VAN GELDER, oud-inspecteur van het
lnlandsch Onderwijs in Ned. Oost-Indie, die in de
bovenvermelde vergadering van „Moederland en
Kolonien" verklaarde „geen bezwaar te hebben
tegen groote klassen, zelfs bij het streven om g-oed
en tevens goedkoop onderwijs te hebben. Groote
klassen werden bier te lande een 4o jaar geleden
ook gevonden en goede resultaten zijn daarmede,
miss men geschikte onderwijzers heeft, zeer wel te
bereiken." (no. 9 van „ Oost en West" 1906.) Ook
onuitvoerbaar. Tegenover de nietige toelage van
f 8.75 per leerling wordt het Apost. Vicariaat tot zeer
aanzienlijke uitgaven verplicht. Nieuwe schoollokalen en onderwijzerswoningen moeten bijgebouwd,
voor nieuw personeel overtochtskosten betaald. Bij
het groot gebrek aan onderwijskrachten zoowel bij
het openb. als bijz. onderwijs in het Moederland,
is het vrijwel zeker, dat in die vacatures in den
eersten tijd zelfs niet kan voorzien worden.
Het Kol. Bestuur is evenmin bij machte de
scholen van het Kath. Onderw, over te nemen.
Tonnen gouds zouden daarmede gemoeid zijn. Al
deze bedenkingen brachten, nu 2 jaar geleden,
zelfs de Nieuwe Rottetd. Courant er toe, gulweg
te hekennen, dat wanneer hetzelfde onderwijs evengoed door het Vicariaat van Curacao geleverd
wordt voor f 3 0.000 als door het Gouvernement
voor f 1 oo.000, er dan tegen betere subsidieering
der bijz. scholen geen redelijk bezwaar kan worden ingebracht.
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X heeft het naar de vier windstreken uitgegild :
„Dat onderwijs genoten door dien armen neger,
wordt hem gegeven in een oude slaventaal. Het
geVolg is zijne afsluiting, afzondering en alle beperking van wrijving." — Zoolang de C'sche geestelijkheid haar dieptreurige richting in haar taalonderwijs
bliirt handhaven, en haar groote goede macht stelselmatig rnisbruikt, met dit yolk in onbeschaafde
afzondering te doemen " enz. „Zelfs de leerboeken
zijn zotgvuldig in het Papiamentsch gedrukt." Met
zulke citaten van X voor oogen blijf ik wantrouwend, ten spijt van de geruststelling der Redactie :
„Aan kwetsing van de eilanders, aan beschimping
van Kell, noch iets van dien aard is gedacht,
(noch bij haar, noch) het zij herhaald, bij den
schtijver. ' '
De goede trouw van de Redactie is bij mij buiten
alien twijfel. Vooral dat aan Multatuli herinnerende :
„Die Curacao-negers zijn Christenen", geeft veel
te denken. Juist zulke geniepige zetten en vage
verdachtmakingen wekken weerzin en maken het
mij onmogelijk te gelooven met „een eerlijken en
ridderlijken tegenstander " te doen te hebben.
Wanneer het werkelijk waar is, dat op de Kath.
scholen dat onderwijs gegeven wordt „in een oude
slaventaal", wanneer „de tichting van ons taalonderwijs zoo diep treurig is, hoe kan de tegenwoordige Gouverneur van Curacao, JIM, DE JONG
VAN BEEK EN DONK dan in zijn Memorie van Toelichting op de nieuwe onderwijswet ten stelligste
verklaren, dat „eenige leerlingen zich vrij vlot,
sommigen zich zelfs vlot in het Nederlandsch weten
uit te drukken".? Wat wonderlijk systeem van taalonderwijs volgt men wel op Curacao, wanneer alle
leerboeken in het Papiamentsch zijn gedrukt"?
Lezer, vraag liever wat X zich vermeet over zaken
te bazelen, waarvan hij niet de geringste kennis
bezit. Voor dat wellicht X de eerste klanken in
zijn schoone moedertaal stamelen kon, werd het
Hollandsch reeds door de Kath. Geestelijkheid op
Curacao onderwezen. De latere Pastoor-Deken van
Utrecht, de Z.Eerw. Heer J. J. PUTMAN, de eerste
die in Nederland uitvoerig de werken van den
Spaanschen dichter CALDERON DE LA BARCA besprak, stond aan het hoofd van een eigen drukkerij
op Santa Rosa, een buitenparochie van Curacao,
en daar werden ten gebruike van het Nederl. taalonderwijs op de Kath. Scholen van onze kolonie
in 185o gedrukt : Eerste hondertal leerzame verhalen
voor kinderen. NIEUWE uitgave. In 185 i : Proeve

eener Hollandsche spraakkunst ten gebruike der
algemeene armenschool in de gemeente van de H.
Rosa op Curacao. In 1859 : WOORDENLIJST der in
de landstaal van Curacao meest gebruikelijke woorden
met samenspraken. Ter drukkerij van het Apostolisch
Vicariaat. — In 1875 werd te Arnhem bij Josue
Witz op kosten der Kath. missie gedrukt : „Neder,andsch-Papiamentsch-Spaansch Woordenboekje. Had X
ook maar een enkele maal de bijz. scholen in het stadsdistrict bezocht, dan had hij geweten, dat daar in de
hoogere klassen geen anderen dan Hollandsche
leerboeken in gebruik zijn, dezelfde, als in het
Moederland en dat het Nederlandsch er de voertaal
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is bij het onderwijs. Ter illustratie nog een ander
bewijs, dat het Groepsbestuur der Antillen onbewust gegeven heeft. In datzelfde Februari-nummer
van Neerlandia, waarin X zoo lomp en dom zijn
meening zegt, staat op bladz. 2q het verslag van de
prijsuitdeeling op de R. K. Jongensschool op Otrabanda (Curacao). Het Dag. Best. der Groep Antillen van het A. N. V., was er bij tegenwoordig.
Het glanspunt der plechtigheid was de Hollandsche
Kindercantate : „Een Lentedag" van J. WORP. De
22 liederen, waarvan de tekst 15 bladz. van een
schoolschrift besloeg, werden vlotweg, zonder haperen, uit het hoofd gezongen en zoo duidelijk werden de woorden uitgesproken, dat men niet eens
een tekstboekje noodig had. Is er nog meer bewijs
noodig dat er op kath. scholen degelijk Nederlandsch
geleerd wordt ? De keuze deter cantate op zich
zelf reeds getuigt van zeer veel smaak en practischen
zin van den onderwijzer, die aldus ongemerkt de
kinderen liefde instortte voor Holland en zijn
poezie, zijn natuur en letteren. Bij gelegenheid
van zulk een prijsuitdeeling worden den jongens
uitsluitend Hollandsche prijsboeken ten geschenke
gegeven, om zooveel mogelijk in den huiselijken kring het bijhouden dier taal te bevorderen.
Dat er in de lagere klassen gedurende de eerste
schooljaren leerboeken gebruikt worden, in het
Papiamentsch gesteld, spreekt van zelf, dit moge
dan een gruwel zijn in de oogen van X. Doch
er bestaan voor taalonderwijs nog andere methoden
dan die van BERLITZ. De Redactie van het A. N.
N. begrijpt dat beter, en erkent eerlijk, dat vroeger
en ook nu nog, in de eerste leerjaren het Papiamentsch moet gebruikt worden, en ik vertrouw,
dat zij zich gelukkig zal gevoelen, in de
kath. bijzondere seholen in onze kolonie, zelfs bij
hun zeer ongunstige geldelijke omstandigheden, een
bondgenoot gevonden te hebben, om „terrein te veroveren voor het Nederlandsch."
Aldus is de toestand van het lager onderwijs op
de stadsscholen. In de buitendistricten is die volmaaktheid in het taalonderwijs onbereikbaar. Dat
heeft niets bevreemdends. Ook hier in Nederland
staat het onderwijs in de groote steden veel hooger
dan op het platteland. Voor Curacao bovendien
wordt een heel voorname factor altijd over het
hoofd gezien. Op armenscholen met gewoon lager
onderwijs wordt hier in Nederland geen onderwijs
gegeven in vreemde talen. En terecht. Op Curacao
is dat antlers. Daar wordt onderwijs verstrekt in
het Nederlandsch, een vreemde taal voor de leerlingen. Een groot aantal lesuren wordt dus door
het onderwijs in de Nederlandsche taal in beslag
genomen. Nog daargelaten dat de kinderen in de
buitendistricten over het algemeen minder vlug en ontwikkeld zijn, zijn ook de schooljaren korter. Niet alle
kinderen komen reeds op hun 7e jaar ter school.
Sommigen eerst wanneer zij 9 of 1 o jaar oud zijn.
Evenmm voltooien allen nog hun Ile of 13e jaar
op de schoolbanken. Dikwijls worden de schooljaren onderbroken. De kinderen moeten de rouders
behulpzaam zijn in den plant- en oogsttijd, of hen
vergezellen naar de stall, herhaaldelijk houdt gebrek
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aan kleeren hen van het onderwijs af. Op deze
buitenscholen derhalve kunnen over het geheel de
kinderen bij geen mogelijkheid het verder brengen
dan de beginselen der Nederlandsche taal en dit
nog alleen ten koste van de strikt noodige kennis
in lezen, schrijven en rekenen. Mijn overtuiging
is, dat alleen grondige en bestendige verbetering
van den economischen toestand der buitendistricten
recht geeft, ook daar hoogere eischen te stellen voor
het taalonderwijs. Het grootste gedeelte der bevolking
verkeert daar in armoecle en gebrek, vooral wanneer
de oogst mislukt, zooals nu reeds verscheidene
jaren achtereen het geval is geweest.
Doch omdat de kennis van het Nederlandsch
dier buitenbewoners minder groot, of zoo ge wilt,
uiterst gering is, heeft X. nog het recht niet de
R. K. Geestelijkheid te belasteren alsof zij dit yolk
„stelselmati g tot onbeschaafde afzondering doemt."
Als X. beter had nagedacht, zou hij voor de logische gevolgtrekking van zijn eigen redeneering
zijn teruggeschrikt. Is er dan geen beschaving
mogelijk tenzij door het Nederlandsch ? En staan
de bewoners onzer Bovenwindsche eilanden St.
Martin, Saba en St. Eustatius, waar uitsluitend
Engelsch gesproken wordt, wel een graad hooger
in beschaving ? Wanneer zij, voor wien door hun
taal de beschaving der halve beschaafde wereld
openstaat, in niets de meerderen zijn van hun
Papiamentsch-sprekende broeders op Curacao, zou
men haast geneigd zijn of wel ook het Engelsch
een slaventaal te noemen Of wel het Papiamentsch
als de gelijke van het eerste te prijzen. Stel u
gerust, lezer. De R. K. Geestelijkheid schuwt niets
zoozeer als domheid en onwetendheid ook onder
de negers. Juist omdat meer ontwikkeling en kennis
die buitenbevolking niet voldoende kan bereiken
in en door het Nederlandsch, daarom tracht zij die
te brengen door de landstaal : het Papiamentsch.
Die taal heeft zich weten aan te passen ook aan
nieuwere denkbeelden, ook aan de wetenschappen.
Omdat de bevolking te arm is, om boeken te
koopen, daarom verspreidt de geestelijkheid een
weekblad La Cruz onder die bevolking, tegen zulk
een geringen prijs, dat elk idee van gewin is
buitengesloten.
Door dat blad wordt ook betere kennis van den
landbouw gebracht. Als X. geweten had, dat in
dat weekblad zelfs de zeer uitvoerige rapporten,
vol technische bijzonderheden, van Professor WENT,
en van den Ingenieur HAVELAAR volledig in vertaling verschenen waren, zou hij zijn lasterpraat
over „stelselmatig in onbeschaafde afzondering
doemen" hebben ingehouden.
Hiermede eindig ik. Zoo gaarne had ik dit
laatste gedeelte nog wat uitvoeriger toegelicht. Gaarne
ook had ik nog een hartig woordje willen spreken
tot X., over zijn vergelijking van den C'schen met
den Surinaamschen neger en beider taalkennis,
over de waarde van het Papiamentsch als middel
voor den neger om elders zijn brood te verdienen
enz. enz. Doch genoeg. Hoogst dankbaar aan de
Redaktie voor haar gastvrijheid, neem ik afscheid
van X., met den welgemeenden raad, door jaren

van studies door gestadige opnierkzaamheid, een
beteren kijk te leeren krijgen op de toestanden
onzer ,,noodlijdende kolonie. " En niet eerder zal
ik hem het eeresaluut brengen, waarop ook een
„eerlijke en ridderlijke tegenstander" recht heeft,
zoolang hij niet zijn losse beweringen door deugdelijke bewijzen heeft waar gemaakt of de eer van
Curacao hersteld door herroepen van zijn lage
lastertaal.

Njmegen, Juni 1906.

P. A. EUWENS.

Aan de Redactie van „Neerlandia".

Geachte Redactie I
Naar aanleiding van het artikel, voorkomende
in „Neerlandia" van Februari 1. 1. en getiteld „Het
verval van Curacao" verzoek ik beieefd het volgende in het eerst verschijnend nummer op te nemen.
Ik bevind mij ruim i 4 jaar onafgebroken in de
kolonie Curacao en ben Nederlander van geboorte,
en waar de onbekende schrijver op blz. 2 2, al. 4,
I e kol. verklaart dat alle blanken elkander in dat
„klein en beperkt gemeentetje" kennen, (wat ik den
onbekenden schrijver echter niet kan toegeven), zoo
zal ik ook wel bekend zijn, al wordt nu mijn betrekking (onderwijzer) wetens of onwetens niet in
de rij opgenomen.
Ik bedoel, door dit laatste aan te toonen, der
zake kundig te zijn.
Zooals U aan den voet van mijn schrijven kunt
ontwaren, geachte Redactie, woon ik niet op Curacao, doch op bijna 500 mijlen er vandaan, ik ben
dus niet zoozeer onmiddellijk gelmeresseerd en wordt
dan ook zeker niet geteld onder die „gehate Macamba's", toch kan ik mij niet weerhouden, mij vleiende beter en meer nabij op de hoogte te zijn van
de Curacaosche toestanden op een gedeelte van het
bewuste stuk in te gaan, n. 1. het eerste. De personen, die er verder in aangevallen worden en met
name genoemd zijn, acht ik, ofschoon ze niet persoonlijk kennende, mans genoeg, zich zelf te verdedigen, indien zij daar lust toe gevoelen.
Ofschoon de onbekende schrijver zijn stuk begint
met „onze kolonie Curacao " , bedoelt hij zeker het
eiland Curacao, daar van de andere eilanden geen
of bijna geen gewag gemaakt wordt en alleen de
bewoners van Curacao bekend staan als Curacaonaars.
Dat echter die kolonie niet hecht aan het woord
„Nederlandsche ' kolonie, zie, dat kan er bij mij
nu niet zoo grif in, want waar en wanneer de inwoners dier kolonie gelegenheid gehad hebben,
hunne gehechtheid te toonen, zijn ze niet ten achter
gebleven.
Het zou mij te ver voeren, alle gevallen te noemen, waarop bewijzen van gehechtheid geleverd zijn,
doch enkele wil ik aanhalen ; ten eerste, alle verjaardagen van H. M. de Koningin ; de geestdrift
die er dan alom in de kolonie heerscht, behoeft
niet onder te doen voor die in eenige Nederland-
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sche gemeente ; en wie herinnert zich niet het
kroningsfeest in '98, hoe van alle eilanden der
kolonie der Koninginne hulde werd gebracht, hier
door het zenden van telegrammen, daar door het
aanbieden van een hulde-adres. Blijkbaar was de
onbekende schrijver toen niet in de kolonie.
Kan een koloniale bevolking beter zijn gehechtheid aan het moederland toonen, dan door het
Hoofd van den Staat te huldigen en te eerbiedigen
De onbekende schrijver denkt van niet, anders
had hij niet uit zijn pen laten vloeien : blz. 2 2,
I e kol. al. 6 : „Slechts een op die alien maakt een
uitzondering en wel . . . de Koningin, afstammelinge
uit het Huis van Oranje, waaraan zij innig verknocht ziln. (De onderstreeping is van min
De onverdiende beschuldiging, niet te hechten
aan het woord „Nederlandsche", den Curacaonaars
naar het hoofd geslingerd, kan hen niet treffen,
bewust als zij moeten zijn van het tegendeel.
„Op Curacao wonen volgens de aldaar heerschende opvatting, slechts Curacaoenaars en vreemdelingen en onder deze laatsten behooren de zoo
geminachte en gehate Macamba ' s", aldus de onbekende schrijver.
Een soort van Monroe-leer dus, met eene kleine
variatie. Macamba's is de naam, door de lagere
bevolking op Curacao gegeven aan alle Nederlanders in ' t algemeen, maar in ' t bijzonder aan de
bemanning van de oorlogsschepen, die daar gestationeerd zijn.
Ik heb meermalen in Curacaosch gezelschap verkeerd en steeds onderscheid hooren maken tusschen
Curacaoenaars en Macamba's en vreemdelingen,
dus Macamba ' s zijn geen vreemdelingen, wat ook
niet anders kan.
Dat er wel eens Nederlanders op Curacao geweest zijn, die er niettegenstaande hun verblijf, toch
vreemdelingen gebleven zijn, is natuurlijk niet onmogelijk.
„Geminachte en gehate Macamba's".
Ofschoon zelf volbloed „Macamba," ben ik ervan
overtuigd, dat die twee bijvoegelijke naamwoorden
niet op mij van toepassing zijn, loch dat er zijn,
voor wie dit wel het geval is, betwijfel ik niet, maar
dan zullen ze het er wel naar gemaakl hebben.
Geheel en al in tegenspraak met de bewering,
dat de Macamba's geminacht en gehaat zijn, is de
zinsnede op biz. 22, 2 e kol. al. 2, dat „de geheele
bevolking zich kenmerkt door een overgroote mate
van gastvrijheid."
Wien bewijst men gastvrijheid ? Gewoonlijk vreemdelingen, zou ik denken, en daar Macamba's vreemdelingen op Curacao zijn, volgens den onbekenden
schrijver, wordt hun ook die gastvrijheid verleend,
dus ze genieten die en worden geminacht en gehaat.
Wat een volleerde huichelaars zouden Curacaoenaars
zijn, als dit waar was.
Als de onbekende schrijver had geInformeerd,
had hij kunnen vernemen, dat Nederlanders meermalen in hun persoon zijn geeerd, ik behoef de
gevallen niet te noemen, daar ieder Nederlander,
die eenigen tijd op Curacao vertoefde, ze kent.
Geachte Redactie, indien alle Nederlanders, die
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gedurende langeren of korteren tijd in de kolonie
Curacao waren of er nog vertoeven, in welke betrekking dan ook, en zich bewust zijn, niet te zijn
of _te worden geminacht noch gehaat, door het zenden van hun naamkaartjes aan Uw adres, hiervan
blijk wilden geven, zou ik mij zeer moeten vergissen als gij niet tot een ander besluit zoudt komen,
dan door den onbekenden schrijver verkondigd
wordt.
Maar de Curacaosche dames de beschuldiging
naar het hoofd te slingeren, „dat zij (n)ooit gunstig
over den Nederlander oordeelen, en dat zij den
Hollander als echtgenoot verkiezen, alleen om iets
van de wereld te zien" dat is onridderlijk.
Door achter de schermen te blijven, wordt den
Curacaoschen echtgenooten, vaders, zoons, broeders en verloofden de gelegenheid benomen hunne
respectievelijke echtgenooten, dochters, mooders,
zusters en verloofden te verdedigen.
Dat het artikel „Het verval van Curacao" een
kreet van verontwaardiging zal hebben doen opgaan
in Curacao is zeker en misschien zijn anderen me
reeds voorgegaan in het beantwoorden er van, maar
waar de Curacaoenaars, door zich aan te sluiten
aan het Algemeen Nederlandsch Verbond, (getuige
het overgroot aantal leden, die Curacaoenaar van
geboorte zijn) getoond hebben, wel degelijk warme
belangstelling te toonen in al wat Nederlandsch is,
kon ik mij als lid van het A. N. V. niet weerhouden, dit de wereld in te zenden.
U, geachte Redactie, dankende voor de verleende
plaatruimte, noem ik mij
Uw dienaar,
JOH.

SCHEUERMAN.

St. Martin, N. G., io _April 196.6.

Van de Boeken-Commissie
Adres van den 'en Secretaris :
206 Mathenesserlaan,
Rotterdam.

Adres voor toezending van
boeken: Boekenhuis, 63 van
der Duynstraat, Rotterdam.

Een eereplaats wenschen wij ditmaal of te staan
aan de volgende uittreksels uit den brief van een
jong kloek Hollander, die reeds eenige jaren in de
Vereenigde Staten gevestigd is en daar blijkbaar
ooren en oogen goed den kost geeft :
„Hollanders zijn hier veel en er komen er elken
dag meer, jonge ingenieurs, handelslui enz., kortom
Holland legt een energie aan den dag, die ouden
van dagen hier met verbazing slant. Z e k omen
maar, en — ze komen er! Het valt mij
hier elken dag op, wat een flinke ondernemingsgeest er tegenwoordig in Holland waait — dat het
een orkaan worde ! Ik voel, dat we veel danken
aan het A. N. V. en dus ook aan u persoonlijk
voor die opleving van Holland. Overal merk ik
het, op alle gebied. 1k voel, en anderen met mij,
heel goed, dat het voor Holland in de rij der
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volkeren een levenskwestie gaat worden om onderling schouder aan schouder te gaan staan, want
we zijn een klein yolk. Een ander ding is de zoogenaamde Jan-Salie-geest, maar daar geloof ik niet
in. Hollanders houden veel van vreemde woorden
— maar, heusch, mijnheer, Yankee s, D u i tschers, Franschen en de rest zijn op
dat gebied nog veel gekker."
„Alles bij elkaar staat, dunkt me, de zaak van
Groot-Nederland nu goed, omdat het gevaar meer
en meer algemeen beseft wordt. En verder — ik
ontmoet bier letterlijk alle nationaliteiten — een
Hollander in 't buitenland vaart onder de best
denkbare vlag, dat is een feit. Hollander te zijn
is hier tenminste een eer, en ik weet het van anderen, die lang in vreemde gewesten vertoefden,
dat de naam Hollander altijd met besef van ontzag
genoemd wordt. Overal heeft de Hollander een
streepje voor. Ik hoop, dat Holland op goede wijze
daar in de toekomst van zal weten te profiteeren.
Waar de Hollander komt, daar weet hij, dat hij
zijn best moet doen om de verwachtingen, aan den
naam Hollander verbonden, niet teleur te stellen .....
Nog nimmer sprak ik een Amerikaan, of leerde
hem wat nailer kennen, of hij vertelde mij vrij
spoedig : „I too have some Dutch blood in my
veins !" Dan weet hij heel goed, dat het Holland
beteekent, (bier doelt de schrijver op de bekende
spraakverwarring tusschen Dutch en German) en
zegt al gauw : mijn grootvader of wie dan ook,
was „Holland-Dutch ....."
„Als er ooit een kans was voor de Hollanders,
is het nu in Amerika, want men ziet ons het liefst
van alle natien en commercieel gaat 't hier op 't
oogenblik schitterend. . . ."

Buenos-Aires (2 stuks aan een Nederl. Kolonie).
Londen (voor een vereeniging van Nederla.nders).
Pretoria (de Nederlandsche vereeniging aldaar).
De volgende zinsneden uit brieven door ons ontvangen als antwoord op gezonden kisten, de een
uit Transvaal, de andere uit de Kaap-Kolonie,
toonen duidelijk hoezeer ons werk ook door de
jeugd gewaardeerd wordt:
„Mijne leerlingen zijn ook opgetogen. Vele spraken het hartelijke verlangen uit, U en die andere
verre vrienden te kennen zien. Ze vroegen mij om
portretten van die heeren en dames."
De Kapenaar schrijft :
„En nu ontvingen we Vrijdag 1.1. Uw kist met
boeken, waarvoor ik U zeer hartelijk dank zeg.
Toen ik ze Vrijdag liet uitpakken, en alles in orde
stond, vroegen de kinderen om „drie stoelen" voor
de vrienden in Holland De „drie stoelen " is de
Afrikaansche jongenshumor voor de traditioneele
„three cheers" der Engelschen. En ik heb ze maar
eens laten schreeuwen : „hiep, hiep, hoera ! dat kan
geen kwaad."

De Afrikaansche Christelijke Vrouwen-Vereeniging,
die in April j.l. te Cradock K.K. in congres bijeen
was, heeft daar op voorstel van Mevrouw van Zijl,
Hanover, cen dankbetuiging aan het Algemeen
Nederlandsch Verbond aangenomen, waarin zij gewaagt van ,,haar dank en erkentenis voor de
broederlijke belangstelling haar door het bestuur
van het A. N. V. betoond."

Gaarne zouden wij Rotterdamsche jonge dames
willen verzoeken, ons ' s Zaterdagsmiddags in het
Boekenhuis bij ons werk te komen helpen. W ij
zijn daar dringend om hulp verlegen.
Wie daartoe lust en tijd heeft, wordt verzocht zich
bij den 'sten Secretaris aan te melden.

Geregeld worden nu wekelijks couranten en tijdschriften verzonden naar Zeemanshuizen en Nederlandsche kolonies te :
Newcastle(N.S.W.),
Altona,
Hongkong,
Hull,
Newport-News,
Antwerpen,
Parijs,
Buenos-Aires, Kaapstad,
St. Petersburg,
Koningsberg,
Danzig,
Liverpool,
Reval,
Emden,
(aaad iireswsen) Riga,
Geesterntinde, Londen
Genua,
Hamburg,

Singapore,
Smyrna,
Stettin.

De _re Secretaris,
Rotterdam.

Uit het jaarverslag van twee der Zeemanshuizen,
welke wij geregeld van couranten voorzien, vernemen wij, dat de gelezen exemplaren aan de vertrekkende schepelingen als reislectuur worden meegegeven. Men kan nu nagaan, of zulke bladen ook
dienst doen !

Melbourne,
New-Orleans,

5-62 o6.

VAN EVERDINGEN.

eNt
Verkorte Rekening en Verantwoording der
Boeken-Commissie over 1905.
ONTVANGSTEN.

Bij den ondergeteekende zijn nog enkele exemplaren van het jaarverslag van de Boeken-Commissie
over 1 g o 5 te verkrijgen !
Deze maand zijn of worden kisten met boeken
verzonden naar :
Genua (Zeemanshuis) ; New-Orleans (Zeemanshuis).
St. Eustatius (Aanvulling van de openbare boekerij).
Bonaire
lf
)1
3)
))
)•
1)
(
Aruba
,,
,I
f)
f)
),
)•
(
Parijs (2 stuks voor de Nederlandsche Vereeniging
„Hollandia").

146.195
Saldo van 1904 ...
1
Van het A. N. V. : Hoofdbestuur en
Afdeelingen ..
7) 1750.Van de N. Z. A. V. : H.best. en Afd.
485.—
50..” 7, Mij. van Ned. Letterkunde . 7)
40.f) H.M. de Koningin-Moeder .
N . N ...
25'.:.I)
),
Kleinere giften.
44.80
))
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Vreemde woorden.

Geachte Heer Redakteur.
et is al weer een pool geleden, dat ik u beloofde nog eens voor Neerlandia wat te zullen
opschrijven uit mijn ervaringen in zake
misbruik van vreemde woorden in winkelopschriften
enz. Als ik nu mijn belofte nakom, verzoek ik u
vriendelik wel in het oog te willen houden, dat
mijn schrijven geen soort verslag is van de Haagse
Kommissie ingesteld om tegen genoemd misbruik
te velde te trekken. Slechts een paar staaltjes uit
mijn eigen ondervinding wil ik aanhalen en voor
't geen ik daarbij voeg, blijf ik zelf alleen verantwoordelik.
Naar mijn ervaring dan winnen wij veld ;
maar zouden wij veel beter opschieten als we meer
steun vonden bij het publiek. Menigeen juicht nu
ons streven toe . . . o, zeker ; maar men werkt
veel te weinig mee om het gewenste doel te helpen bereiken. En dit is jammer, wijl het blijkt, dat iedere
welgezinde bij zijn eigen leveranciers meer kans
van slagen heeft dan de Kommissie-leden, al hebben
deze allengs ook veel meer argumenten tot hun
beschikking gekregen.
Evenwel, we gaan vooruit . . . zij ' t dan ook
langzaam. Voor een oppervlakkige toeschouwer
moge het aantal Franse opschriften op Haagse
winkels nog weinig verminderd zijn, wie nauwkeuriger toeziet weet, dat al menage grote zaak gebroken heeft met de karakterioze dwaasheid van
in eigen land zich te bedienen van een vreemde taal.
Verrassend en soms vermakelik, maar meestal
betreurenswaardig blijven de redeneringen, waarmee
dit gebruik van een vreemde taal moet worden
goedgepraat. Op de voorgrond staat natuurlik de
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bewering, dat men het doet ter wille van de vreemdelingen. Alsof er een zaak is in den Haag, die
bestaat van het handjevol vreemdelingen, dat hier
vertoeft. En dit argument hoort men dan gebruiken
door kappers, kleermakers en suikerbakkers, die
bang schijnen te zijn, dat een vreemdeling aan hun
uitstallingen niet kan zien met welke soort van
zaak hij te doen heeft. Arme blinde vreemdelingen
Anderen gaan schijnbaar vernuftiger te werk.
Een „confiseur" bijvoorbeeld zei : „mij is het onmogelik, omdat de stichter van onze zaak een
Zwitser was".
Dus : omdat die stichter — blijkens zijn naam
— een Duits-sprekende Zwitser was, wordt de zaak
voorzien van Franse opschriften.
„Ja, maar" zegt de man „dat is niet mijn enige
reden. Ik beweer ook nog, dat u onze opschriften
onmogelik in het Nederlands vertalen kan".
Eigenaardige drogreden ! Men wil des noods
wel een opschrift in de eigen taal, als dat opschrrift
dan maar vertaald wordt uit een vreemde taal. Wie
zo jets aanvoert, bewijst in 't geheel niet te weten,
dat elke taal een eigen karakter heeft en tal van
uitdrukkingen bezit, die niet te vertalen zijn en in
andere talen alleen door omschrijvingen bij benadering kunnen worden weergegeven. Het is dan
ook volkomen dwaas te eisen, dat wij eerst voor
„glacier" maar eens een Nederlands woord moeten
vinden. Een Duitser heeft geen eenvoudig woord
voor ons „poelier ” , neemt hij daarom poelier van
ons over ? Als een Nederlandse pastei- en suikerbakker zijn pui versiert met het woord : „ijs ' ' zal
ongetwijfeld geen enkele snoeplustige in de waan
verkeren, dat de man haring, boeken of schoenen
verkoopt.
Een andere vertaalzuchtige bracht op zijn winkel
het woord „kinderconfectie ' ' aan. Gelukkig — voor
hem — neemt zijn uitstalling alle vrees weg, dat
een ongehuwde, die het magazijn binnentreedt, het
als varier of moeder weer moet verlaten.
Een „antiquaire" had er nog jets antlers op
gevonden. Die zei : „in „oudheden" kan ik niet
gebruiken, want dit woord dient voor voorwerpen
uit de Gotiese tijd en van nog vroeger ; „antikiteiten gaat ook niet, want „antiquitaten-handler"
beteekent in Duitsland handelaar in oude boeken.
De dwaasheid van dit praatje behoeft geen toelichting.
Merkwaardig was de redenering van een juffrouw
uit een winkel van dames-ondergoed.
„Ik ben 't geheel met de heren eens" zei ze,
„maar ik moet rekening houden met de gekheid 1)
van de Haagse dames. Ik heb eens een rok : „korte
wandelrok" genoemd. Niemand wilde 't artikel
hebben ; maar toen ik 't „robe trotteur„ had gedoopt, ging het weg als koek. Ach, als de dames
eens wisten hoe mijn juffrouwen ze uitlachen achter
haar rug"
Voor zover de dames van dit vleiend getuigenis
nog onkundig zijn, verzoek ik ze beleefd de inhoud
er van in overweging te willen nemen.
1)

Haar eigen woord.
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Een „coiffeur-parfumeur ” zeide ongeveer hetzelfde.
„Meneer . . . het gaat niet Het publiek verlangt
nu eenmaal vreemde waar. Ik heb in Parijs gewoond en in de vreemde voelt een mess gewoonlik
meer voor zijn land dan in het land zelf Welnu,
toen ik in Nederland een zaak opzette, besloot ik
alleen Nederlandse waar te verkopen en Nederlandse
woorden te gebruiken. Ik verkocht reukwerk van
een Amsterdamse fabriek, die zo uitstekend was,
dat ik naderhand — toen 't eenmaal te laat was
— nog een massa aanvragen kreeg naar dat goedje.
Ondertussen was de Amsterdamse fabriek te gronde
gegaan door de onverschilligheid van ons publiek
voor echt Nederlandse waar. Men wordt hier stelselmatig tegengewerkt door . . . . de dames. Ergo
verkoop ik tegenwoordig ook nog wel Nederlandse
waar ; maar onder een vreemde naam''.
De uitgelachen Nederlandse dames worden dus
bovendien voor de gek gehouden.
Om nu niet al te lang stil te staan bij de redeneringen, die men al zo hoort — ter loops vermeld ik nog, dat een kleermaker bereid was zijn
winkelopschrift te vernederlandsen als . . . er op
het Konsert I)illigentia geen vreemde liederen
meer werden gezongen — wil ik ten slotte even
vertellen hoe een „coiffeur " , die zijn zaak met een
Babyloniese spraakverwarring heeft versierd, zich
tegen mij uitliet, toen ik hem de brief van het
„Nederlandsch Verbond ' aanbood :
,,Neem u dat pampieretje maar weer mee. De
vreemde woordjes blijven er op, hoor ! Ik eet, u
eet ; bemoei u met uw eigen bemoeisels !"
Het merkwaardigst van alles is wel, dat al die
vreemde woorden oft winkels volstrekt niet waarborgen, dat men in die winkels met een vreemde
taal terecht kan. Integendeel zou 't niet zo verkeerd zijn onder die opschriften voor de vreemdelingen hier en daar de waarschuwing te plaatsen :
bier spreekt men geen Frans of Engels.
Och — zal men mij tegenwerpen — de vreemdelingen merken dat wel van zelf en bij tijds.
Als een Fransman op een vruchtenwinkel leest :
„Sp6cialit6 des fruits et des primeurs" 1),
of op het gesloten huis van een kleermaker :
„Specialit6 des 6toffes francais et anglais' ') en
als een Engelsman op een villa ziet .
„Sea marge" dan weten zij wel hoe laat het
daar binnen is. En zij zullen er zich ook geen
zand door in de ogen laten strooien, dat in een
Haagse zaak al de juffrouwen er op gedrild zijn
wanneer een koper betalen wil uit te galmen :
„Caisse".
Nog een paar dwaasheden om duidelik te maken
hoe jammerlik een taal — en daarmee een y olkskarakter — ontaarden moet door de zucht tot
naaperij en napraterij, die een groot deel van ons
yolk nog altijd bezielt.
Op de jaarvergadering van een Haags genootschap zei eens de bode :
„Ik blijf in de .... '' .
Alle aanwezigen waren 't er over eens : de man
1)

Dit opschrift is in den Haag te vinden.

heeft te kennen willen geven, dat hij in de buurt
blijft ; maar welk woord had hij daarvoor gebruikt ?
Na lang vorsen bleek het, dat hij gezegd had :
„Ik blijf in de environzje" .
Te . Amsterdam las ik op een bierhuis :
„Een tumbler Gerstenbrau”.
Dus drie talen in drie woorden !
En dat welgezinde mensen met dit gebruiken
van vreemde woorden dikwels gevaar loopen hun
doel volkomen te missen werd me bewezen door
een stalknechtje, dat in den Haag, de gekleurde
platen bewonderend, waarmee men trachtte het
verkeerde van de opzetteugel aan te tonen, uitriep :
„Wat een prachtige paarden 1 Het linkse beet
diskomfort, het middelste komfort en het rechtse
torture" 2).
Hoe min andere volken gaan denken over onze
treurige taalverloochening, zodra zij die hebben
leren peilen, blijkt uit het streven van vreemdelingen, die ons niet goed ;kennen om voor hun
aankondigingen in Nederlandse bladen Nederlandse,
altans Nederlands-klinkende woorden te gebruiken :
bijv. kuurhuis in de advertensies van Duitse en
Zwitserse badplaatsen en aan de andere kant uit
de onbeschaamdheid waarmee vreemde handelaren
en zelfs Nederlandse konsuls hun eigen taal .ons
opdringen, wanneer zij tot het inzicht komen, dat
het ons zelf aan achting voor die taal ontbreekt.
Toen ik te Interlaken eens een Nederlands resept
had laten klaar maken, ontving ik een flesje,
waarop een oranje strook papier was geplakt, die
de gedrukte Nederlandse waarschuwing droeg : voor
uitwendig gebruik.
Die Zwitserse apoteker verkeerde dus nog in
de waan, dat Nederlanders het als een beleefdheid
beschouwen, bediend en uitgenodigd te worden in
hun eigen taal.
Trouwens, dat menige genaturaliseerde vreemdeling meer voor onze zaak blijkt te gevoelen dan
de Nederlanders in 't algemeen moest ook al een
reden voor ons zijn, ons in deze wat meer voor
onze karakterloosheid te schamen dan nog steeds
het geval is, want ondanks al onze naaapzucht blijven
we toch — en juist door die naaapzucht — in
een gewichtig punt ons van de nagedapten onderscheiden en dat is in gehechtheid aan eigen taal
en al wat verder behoort tot het eigen karakter.
MARCELLUS EMANTS.

og
Aan
alle mei sjes van de 3de klasse der
Latijnsche school te Haarlem.
Lieve Meisjes !
Wel brutaal, he, voor zoo weinig kennis ? Vergeeft 't me maar ; ik ben nog al vrij uitgevallen,
en dat is toch gee").tot ? Ik wilde een uitnoodiging richten tot mijn Haarlemsche blondjes
en zwartjes, die ik nog niet de eer heb gehad te
leeren kennen ! Laat ik maar dadelijk de stoute
2)

Verzoeke de woorden op z'n Hollands uit te spreken.
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schoenen aantrekken. Hebben de jonge dames zin
om met mij taartjes te gaan eten of zaaalig vruchtenijs te zuigen en dan echt-knus thee te drinken
in die bewuste gezellige achterkamertjes ? Ik ben
nog jong en vrijgezel, en heb 't Gymnasium nog
zoolang niet achter den rug, zoodat we toch een
zijn in 't geliefd Latijn ! Ik studeer in Amsterdam
en eiken dag dien ge wenscht ben ik ter beschikking en kom zoo vroeg mogelijk naar Haarlem.
In den Hout kunnen we eerst nog zoo in-leak
wandelen, nietwaar ? En dan mogen jullie zeggen,
waar ' t zijn zal, — de fuif bedoel ik . ! —
Maar — zegt eens, meisjes ! wat moet er nu gebeuren als de beste Haarlemsche banketbakker,
waar je van die verrukkelijke voor-nederlandsche
tompouches en van die zdlige ongeoorloofde froufrou's („ritseltjes ?" of „ritselaartjes? '') krijgt, en
waar je zoo dolletjes zit, als die nu nog patissier
is gebleven ? Het zou dan wel een spook van een
man zijn en geen waar Nederlander. Maar 't is
toch denkbaar ! Zullen we dan zooveel heerlijks
aan onze overtuiging opofferen ? En als geen enkele
„gezellige patisier & glacier tot banketbakker en
ijsman ontpopt wil worden — wat dan ? Zullen we
dan heelemaal geen taartjes kunnen gaan eten en
geen ijs ? — En als er nergens in Haarlem ,.gezellige theekamers " zijn, waar meisjes komen kunnen,
en ze alle „tearoom ' & „salon '. enz. heeten, zullen
we dan geen thee meer drinken ? En nog erger :
zult gij, lieve vriendinnen in 't A. N. V., nooit
meer van die eenig-zalige geneugten genieten ? ! —
Neen, maar dat zou te vreeslijk zijn ! ! — Waar
blijft dan de poezie des levens voor meisjes van
de Latijnsche school ? Ik zou wel voorstellen
de fuif bier te houden, in Amsterdam, maar de
toestand is hier niets beter ; Patisserie zus en Lunchroom zoo, waar je kijkt ! -- Hoe meer ik er over
denk, hoe erger 't wordt ? Wanneer ge meer zulke
dagorders rondstuurt, dan zal spoedig de tijd komen,
dat alle meisjes van de Latijnsch school thuis moeten blijven omdat ze geen mooie hoedjes en manteltjes en schoenen enz. meer kunnen koopen ! Dan
zal die arme Latijnsche school daar op ' t Prinsenhof eenzaam staan, verlaten door wat kleur en
vroolijkheid bracht binnen haar muren En l)r.
Schepers zal zich de haren uitrukken van spijt over
wat hij heeft aangericht ! ! ....
Lieve, lieve meisjes ! ik smeek jullie laat 't niet
zoover komen, trekt dat rondschrijven in ! .... En
laat me jullie op taartjes tracteeren, b.v. op baisers,
daar houd ik zooveel van ! al is 't bij een patissier
Zullen we zeggen : den Gersten dag van de groote
vacantie ? ?
Valete en gezegenden overgang.
Uw J. H.

POLENAAR.

JAPAN, YOKOHAMA, 2 8 / 3 o6.

Geachte Heer Redacteur !

Gij

kent zeker wel het populaire Duitsche weekblad „Das Echo,"* dat sedert 2 5 jaren de
belangen der Duitschers in het Buitenland
tracht te bevorderen. Een paar maanden geleden
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kwam mij ook het nieuwe Duitsche maandschrift
in handen, genaamd „Briicke zur Heimat, " dat
het Duitschdom in het Buitenland nog meer
zal sterken. Ik heb altijd met verbazing gedacht, zooiets doen (hebben) de Hollanders toch
niet (gedaan), niet wetend dat uw geachte „Neerlandia" reeds bestond. Deze twee genoemde Duitsche
organen worden hier door de meeste Duitschers
ondersteund en door alien gaarne gelezen, de
Hollanders niet uitgenomen. Een paar jaar geleden vestigden zich hier een aantal nieuw gekomen
Nederlanders, en die waren zeer verbaasd dat
hier in Yokohama, de Nederlanders zich niet
meer verbinden, zoowel sociaal als geestelijk.
Zij kennen de plaatselijke omstandigheden niet
zoo goed1als de oude landgenooten die hier meer dan
3o en 40 jaar wonen, maar zij waren vol geestdrift
om de belangen van het Hollanderdom in Japan,
weer als vroeger te bevorderen. Zij gingen rond om
te probeeren, een Hollandsche club (societeit) of
iets dergelijks tot stand te brengen en slaagden er
in een Holl. Leeskring te stichten, die „Leeskring
Hollandia" genoemd werd, en het eerste jaar 17
aktieve leden telde, wat een groot succes genoemd
mag worden, want in Yokohama, dat een 300.000
inwoners telt, zijn er maar een 4o-tal Hollanders,
kinderen mede gerekend. De meeste der laatsten zijn
half Japansch en kennen niet eens de Hollandsche
taal, een paar uitgezonderd die naar huis geweest
zijn. Zoodoende werd ik ook lid van dien leeskring, die wekelijks trommels rondzond, rijkelijk genoeg gevuld met lectuur van allerlei aard, maand-,
week- en andere uitgaven, daaronder een groot aantal
kranten en nieuwsbladen. Dc inhoud was natuurlijk
de groote afstand van thuis gerekend wat oud,
zelfs 3 of 4 maanden, maar onder al die lectuur
waarvoor men Yen 2 (f 2.50) maandelijks als kontributie moest betalen, miste ik den „bane die
het hart van den uitlandschen Hollander aan het
Vaderland moet binden en hem moet doen beseffen
dat hoewel vrijwillige banneling men toch in het
Vaderland zijn belang en welziin ter harte neemt.
Voor het tweede jaar maakte de leeskring een verandering door de tijdschriften, vOOr ze in den trommel
werden rondgestuurd, een week en de kranten
voor goed in een leeskamer te laten liggen, die zou
openstaan voor alle Hollanders en belangstellenden
die Yokohama kwamen bezoeken, want er komen
nog al vat trekvogels voorbij, vooral de bemanning
der nieuwe Java-China-Japan-Lijn-booten meegerekend, die maandelijksch varen tusschen hier en
Makassar in Ned.-Indio. Er waren ook in die kamer
ververschingen te koop en er werd thee gepresenteerd in den namiddag. I)it was natuurlijk zeer
doelmatig voor de bezoekers maar minder voor de
plaatselijke Hollanders. Het tweede jaar telde de
leeskring maar 8 werkende leden. Nu een paar dagen
geleden uw geacht orgaan van het A. N. V. mij
ter hand gesteld werd, door een onbekende wel
willende landgenoot, vorid ik ook het Lang gemiste verband tusschen de binnen- en buitenlandsche Ne*) Organ der Deutschen im Auslande.

NEERLANDIA.

162

derlandsche geestverwanten. Ik vind in het lezen
van uw blad meer bevrediging dan in 'n trommel
van een leeskring die onwetend is van het bestaan
van het Verbond en van „Neerlandia " . Moge het
Verbond bloeien en welvaart genieten en Neerlandia in de handen komen van alle waarachtige Hollanders in het Buitenland, zooals nu de beide hoofdorganen en vele andere geschriften die het Deutschtam ina Auslande bevorderen in handen der Duitschers. Zooals alle goed ingelichte Nederlanders wel
weten zullen, is in Japan het gezag der Nederlanders treurig achteruitgegaan en met de komst der
nieuwe stoomvaartlijn niet verbeterd. Yokohama had
nog een paar jaar geleden, een heuselijke „voile
Konsul, zijn plaats werd ingenomen door een Vicekonsul, en nu hebben wij een „Honorare" Konsul
gekregen, een Duitscher, die geen woord Hollandsch
verstaat of spreken en schrijven kan en stukken moet
teekenen die hij niet kan lezen. Dit heeft al een
betreurenswaardige klacht doen ontstaan. en bevordert ons belting niet, brengt eerder tweedracht.

* *
Ik merk op, dat dikwijls dezelfde woorden in een
artikel in uw blad op twee wijzen gespeld worden
b. v. enthousiastiek en enthusiastiek, carakter en
karakter, enz. de vreemde woorden, waarover een
bondgenoot schreef, zijn niet vreemd, maar echt
internationaal. leder Europeaan in den wijden zin,
en zelfs Japanners en Chineezen verstaan woorden
als : advertentie, bal (dansen), club (soos), felicitatie,
globe, horizont, kolonie, lokomotief, lawntennis,
marine, machine, motto, natie, orgaan, sekretaris,
toast (toost), speech (rede), teater, telefoon, tram,
enz. enz.
Vele oudere Japanners, zooals Dokters en Marineofficieren, kunnen nog Hollandsch spreken, en de
invloed van Holland heeft zich in de Japansche
taal geworteld, die woorden heeft van Hollandsche
afkomst, en die iedere Japanner verstaat, zooals
biriki (blik), koppoe (drinkglas), kraan, dontakoe
(Zondag), handon, halve Zondag (Zaterdag), rampoe
(lamp), godown (pakhuis), peki, (ga weg). Waarom
zouden nu de Japanners die woorden uitroeien ?
Helaas, de roemvolle plaats, die Holland eertijds
innam, is nu door de Duitschers ingenomen, maar
een Hollander wordt nog door alle Japanners hoog
geacht. In de stad Nagasaki noemt men iederen
blanke gewoonweg „Oranda San," of „de Hollander." Er is ook in Japan een „Dutch reformed
church," maar die heeft niets met het Hollandsch
te maken, want het is een tak van de Amerikaansche kerk van lien naam ; maar ik hou u al te
lang bezig en hoop in 't vervolg meer van onze
landgenooten en hun invloed in Japan te vertellen.
Met hoogachting,
J. DOORN,
Adres : P. 0. Box, no. 285, Yokohama.
Lid v. h. A.N V. en Vertegenwoordiger voor de
Esperantisten-Vereeniging van Japan in Yokohama,
van beroep Journalist.
*) Maleisch.

De heer L. Ezerman, Chineesche tolk, Japansch
studeerend te Berlijn, licht de Red. op haar verzoek
volgenderwijze in :
„K9ppoe en biriki zijn Hollandsch, kraan, dontakoe en handon „entweder unbekannt oder zweifelhaft" ; godown en peki zijn uit 't Maleisch maar
kunnen niet als zuiver Japansch beschouwd worden,
daar ze alleen door koelies in Tokyo en dergelijke
piaatsen gebruikt worden. Andere in het Japansch
overgegane Hollandsche woorden zijn mij nog niet
bekend. Uw vermoeden dat 1 in ' t Japansch r wordt
is juist, precies omgekeerd als in het Chineesch "
RED.

De Joden en het A. N. V.
Ik kan mij niet aansluiten, noch bij de mecning
van den heer Sanders, noch bij die van den heer
Gomperts. Hieruit blijkt wel dat er tusschen de
Joden lang geen eensgezindheid bestaat in hun oordeel
over de verhouding, die zij innernen of in te nemen
hebben tegenover het land, waar zij wonen. Daarom
schijnt het mij logischer toe, dat die kwestie behandeld wordt in Joodsche kringen en Joodsche
bladen.
1k heb maar een vaderland, dat is datgene waar
ik geboren ben en leef. Het Nederlandsch is mijn
eerste en eenige moedertaal, zooals het de eenige
is van mijn ouders en geheele familie, en zooals
het de eenige , was van mijn grootouders in een verre
graad. En dat van stam-eenheid tusschen Nederlanders en Joden tween sprake kan zijn, er bij
mij niet in, tenzij men b v. slechts als Amerikanen
de Roodhuiden aanschouwt en als Transvalers, de
Kaffers. Ik aanzie mij Nederlander met hetzelfde
recht als een afstammeling van Duitschers, waarvan
reeds een half dozijn geslachten in Nederland geboren en gewonnen zijn. Wanneer er geen kruishuwelijken hebben plaats gegrepen, het bloed aldus
niet gemengd is, zooals dat bij de Joden in groote
meerderheid het geval is, zullen zekere karaktereigenschappen blijven bestaan, die, naarmate zij
meer of minder in 't oog loopend zijn, op een
vreemde afkomst zullen wijzen. 1)it belet niet dat
die individuen een veel grooter verschil zullen
toonen met den eigenlijken oerstam dan met het
y olk, waarvan zij gedurende vele geslachten den
invloed hebben ondergaan en uitsluitend de taal
spreken.
Voor die Joden, die er steeds aan herinnerd
worden, te dikwijls op barbaarsche verschrikkelijke
wijze, dat het land, waar zij opgegroeid zijn, hun
vaderland niet is, voor hen, die in een staat van
gevangenschap leven, en die door hun levensvoorwaarden en door de omstandigheden verplicht
zijn geweest den Broom te k oesteren van eenmaal
het land hunner vaderen terug te bezitten, voor die
Joden beschouw ik het Zionisme als de eenige en
beste uitkomst en roil ik het ook steunen. Mijn
standpunt, hoe onjoodsch dit ook velen moge
schijnen (de godsdienstige zijde der zaak laat ik

NEERLANDIA.

hier onbesproken) kan zeer goed overeenkomen met
het doel der nationaal Joodsche beweging en tevens
met dat van het A. N. V.
LOD. OUDKERK.

Antwerpen,

2 Juni 1906.

De Redactie acht het om verschillende redenen
beter deze kwestie nu verder te laten rusten.
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worden gevraagd ? Al zijn onze musea buitengewoon
rijk, toch verblijft het meerendeel der Oud-Hollandsche School in het buitenland. Ik kan mij geen
schooner hulde aan Rembrandt en geheel onze
schildersschool voorstellen dan de Vereeniging Rembrandt in staat te stellen ieder te kwader ure over
onze grens gevoerd doek weder voor ons land op
te eischen. Deze hulde zou onvergankelijk zijn.

Leiden.

P. CooL.

Hooggeachte Redactie.
I. Het is Uw aandacht zeker niet ontgaan, dat
op de Alg. Verg. van Aandeelhouders der N.-A.-S.-M.
een der directeuren verklaarde dat alle opschriften
in het Engelsch waren gesteld omdat 97 (70 der
reizigers Amerikanen enz. was ?'' Dat is zeer jammer,
want van zijn Nederlandsch karakter boet dit trotsche
schip, een van de grootste der wereld, op deze
wijze zeer veel in. Had bier desnoods, als
de Amerikanen beslist geen Hollandsch woord
kunnen onthouden, dan niet een twee-talenstelsel
toegepast kunnen worden ? Loopt trouwens op de
andere booten der Maatschappij de zaak zoo verkeerd, waar niet alles Engelsch is ? Zou in deze
kwestie nog iets te doen zijn ?

Antw. Het Hoofdbestuur zal zich rechtstreeks
tot de Maatschappij wenden.
II. Voor zoover ik heb kunnen nagaan worden
er Ned. liederen uitgegeven door de volgende
vereenigingen :
I. Vereeniging „Het Nederlandsch lied."
2. De Nederlandche Koorvereeniging.
3. Vereeniging tot bevordering van Noord-Nederlandsche Muziekgeschiedenis.
4. Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
5. 't Alg. Ned. Verbond.
6. Amsterdamsche Vereeniging tot Verbetering
van den Volkszang.
Al deze vereenigingen hebben met hare uitgaven
het doel Nederlandsche liederen en Nederlandsche
muziek meer bekend te maken en meer ingang te
doen vinden. Zou het toepassen van de spreuk
„Eendracht maakt macht" hier niet veel goed doen ?

Antw. Zeker en als het Hoofdbestuur kans ziet
in deze richting iets te doen, zal het dit niet
nalaten.
III. Zou het geld, dat nu ter huldiging van
Rembrandt uitgegeven staat te worden aan allerlei
meer of minder gelukte reproducties naar schilderijen, aan optochten, kransen enz. niet oneindig
beter en waardiger besteed zijn geweest aan de Vereeniging Rembrandt te Amsterdam, die zich ten doel
stelt Nederlandsche Kunstvoorwerpen voor ons land
te behouden of te veroveren, die het Rijksmuseum
al met zoo menig oud schilderij of kunstvoorwerp
heeft verrijkt en, al heeft zij reeds een aardig
kapitaal, toch nog veel te veel in haar middelen
beperkt is, in verband met de ontzaglijke sommen
die voor werken der beroemde Hollandsche Meesters

ALLERLEI.
Niet knap genoeg.
„Hoe kan iemand te knap, te degelijk, te flink,
voor mij ?''
Zoo beg i nt een stuk in het Christelijk Schoolblad
van 7 Juni. De schrijver vertelt er in van een
vergadering van Duitsche dominees en onderwijzers.
Een dominee, die de vergadering voor 't eerst bijwoonde, verbaasde zich over de ontwikkeling van
een onderwijzer, die als secretaris de notulen van
de vorige vergadering zoo uitmuntend had opgesteld,
en verder in oude en nieuwe talen, in theologische
en andere kwesties thuis bleek te zijn, en zei later
tot den dominee, die als voorzitter de vergadering
geleid had : „Sie haben da einen tfichtigen Lehrer!"
De ander antwoordde : „Ya — zu tiicht4 .1"

zu tikhtig zijn ? Wie vertaalt tiichtzg
.

Wat hij daarmede bedoelde, en welke beschouwingen de schrijver van het stuk in het Christelijk
Schoolblad over 't geval houdt, doet hier niets ter
zake. Wij wilden 't alleen hebben over die vraag,
in den aanhef van zijn stuk : „Wie vertaalt tiichtig
voor mij ?"
De vertaling is, dunkt ons, niet twijfelachtig.
Tfichtig is bier knap, en niets antlers. „Wat een
knappen onderwijzer heeft u !" zei de eene predikant.
„Ja, te knap I" zei de ander. De schrijver in het
Chr. Schoolblad geeft 't woord zelf aan, waar hij
begint met te vragen : „Hoe kan iemand te knap,
te degelijk, te flink, zu tiichtig zijn ?" Maar hij voegt
er degelijk en flunk bij, omdat knap hem niet bevredigt, en is dan nog niet voldaan.
Nu kan tfichtig zeker in een ander geval beter
met deg-elijk vertaald worden, en in een derde met
flunk of ferm, en zoo meer ; evenals een Duitscher,
die onze taal goed kent, ons knap niet altijd met
tiichtig zal vertalen. Dat hangt van den zin af.
Waarom is de schrijver in het Chr. Schbld.
echter niet tevreden met knap en gebruikt hij verder
in het stuk aldoor tfichtk, en waarom zien wij op
dergelijke wijze in kranten en boeken telkens vreemde
woorden gebruiken — en om het algemeene van
het verschijnsel bepalen wij er hier de aandacht bij —
alsof de Hollandsche vertaling slechts ten naaste
bij of in ' t geheel niet uitdrukt wat zij beteekenen ?
Wij gelooven dat 't veelal is, omdat de schrijvers
in de vreemde taal, waaraan zij ontleenen, niet „knap"
genoeg zijn.
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In ' t algemeen kan men al zeggen, dat zij die
een vreemde taal pas geleerd hebben of er in elk
geval niet ver in gevorderd zijn, het meeste behagen
er in vinden, woorden en uitdrukkingen uit die taal
te pas te brengen. Het is als met iemand, die iets
fraais in zijn bezit heeft gekregen en 't nu eens
graag aan anderen wil laten zien. Het zijn ook
meer de halve dan de heele geleerden die met hun
wijsheid te koop loopen. Maar dat is bier 't geval,
meenen wij, niet ; dat blijkt ten minste nergens uit.
Het verschijnsel als dit — die onmacht om een
vreemd woord te vertalen — moet, o. i., anders
verklaard worden, en wel zoo : Men kan een vreemde
taal reeds lang kennen, er een goed eind in gevorderd zijn, haar vlot lezen, zonder er nog in geslaagd te zijn de . beteekenis der woorden altijd
waarlijk te voelen.
En zoo komt het, dat men telkens vreemde
woorden, als onvertaalbaar, gebruikt. Men verbeeldt
zich dan, dat ze nog iets anders beteekenen dan
het Hollandsche woord, dat den zin er toch volkomen van weergeeft. Kende men de vreemde taal
goed genoeg om den zin der woorden niet alleen
bij benadering te voelen, maar volkomen, dan zou
men er ook de Hollandsche uitdrukking voor vinden.
Op dezen regel zijn slechts zeer enkele uitzonderingen.
Ook een reden.
De Scheveningsche uitvinder van iets geheel
nieuws : een salon n.l. de rafraichements wenscht
den naam van zijn winkel niet te veranderen in
ververschingslokaal, omdat hij dicht bij het ververschingskanaal woont.
Er mocht eens verwarring ontstaan !

Mededeelingen.

De cursus telt twee afdeelingen, een voor eerstbeginnenden en een voor meergevorderden.
Het onderwijs is kosteloos.
Afd. Chicago.
Uit een schrijven van den Secretaris :
„Onze afdeeling schijnt al beteekenis te krijgen,
tenminste wij ontvingen reeds een schrijven uit WestIndie en Colorado om inlichtingen naar een en
ander. Dat is al ten der schoone vruchten van het

Verbond, dat men voeling met elkaar gaat houden."
Herbenoemd tot lid van ' t Bestuur de heer H.
Berends, nieuw benoemd Rev. E. Breen.
Ned. Vereeniging te Genua.
De Alg. Secr. Penningmeester, de heer P. J. de
Kanter, ontving een schrijven uit Genua, d.d. 7 Juni
1906, waaruit het volgende is overgenomen.
WelEd. geb. Heer,
Te oordeelen naar den inhoud van het artikeltje
op Biz. 2 2 van Neerlandia, van Jan. j.1., zal het
't Bestuur van het A. N. V: ongetwijfeld aangenaam
zijn te vernemen, dat er tijdens het bezoek van
Hr.M.'s Pantserdekschip „Friesland' aan Genua
(einde 1905), in deze stad een Ned. Vereeniging
is opgericht, die thans behalve 1 eerelid en een
paar buitenleden, ruim 2 0 gewone leden telt.
De Vereeniging stelt zich ten doel het gezellig
verkeer onder de hier gevestigde Nederlanders te
bevorderen, en in voorkomende gevallen landgenooten te ondersteunen. Tot mijn leedwezen kan
ik U echter nog geen exemplaar onzer statuten
aanbieden,omdat die pas onlangs ter perse gegaan zijn.
Onze Vereeniging beschikt reeds over het begin
van een boekerij, evenals over een eigen societeitslokaal, waar o. m. het Algemeen Handelsblad ter
Namens het Bestuur,
lezing ligt.
H. C. F. HENNING, Onder-voorzitter.
Ned. Vereen. te Leipzig.

Afdeeling Smyrna.
De oprichting dezer afdeeling werd voorbereid
door een voorloopig comitd, bestaande uit de heeren :
K. W. A. Beukema, Voorzitter.
Graaf Ed. de Hochepied, Secretaris-Penningm.
Alfred A. Keun ; Ds. L. Le Bouvier en Alfred
0. van Lennep.
Het Hoofdbestuur zal deze heeren benoemen tot
leden van het eerste Afdeelings-Bestuur, zoodra het
't ontwerp-afdeelingsreglement heeft goedgekeurd,
waaromtrent thans nog briefwisseling wordt gevoerd.
Het aantal leden dezer afdeeling bedraagt voorloopig Do ; aan het te benoemen afdeelingsbestuur
wordt overgelaten op uitbreiding van dit getal bedacht te zijn.
De Nederlandsche Cursus is thans geheel voorbereid door het voorloopig comité. Met het „College
francais du Sacr6-Coeur " te Smyrna, is ten behoeve
van dezen Cursus een overeenkomst gesloten.
De lessen zullen worden gegeven door den beer
Th. Kats.

Te Leipzig is een Ned. Vereeniging opgericht,
Secretaris : Henri L. Boissevain, Ritterstrasse 2 2 B III.
Met ingenomenheid maakt Neerlandia melding
van deze oprichting, te meer waar de Vereeniging
kennis gaf voeling te willen houden met het A. N. V.,
hetgeen doet verwachten dat zij zich spoedig als
zelfstandige afdeeling bij het Verbond zal aansluiten.
Een schets.
Onder dezen titel verscheen in het laatst van
1905 een geschrift van ons ijverig Verbondslid, den
heer Oudschans Dentz, waarin hij Neerlands plaats
schetst onder de volken in het verleden en het
heden.
Dit met overtuiging geschreven werkje is blijkbaar
aan veler aandacht ontsnapt.
Besturen van Groepen en Afdeelingen wordt
aangeraden bij den uitgever een partijtje exemplaren
ter verspreiding of verkoop aan te vragen. De
prijs is slechts 25 cent.
Het net uitgegeven geschrift is voor de propaganda ten bate van het A. N. V. uitnemend geschikt.
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Scholen voor Chineezen
In „ 't Onderwijs ' ' van 14 April 1906 no. 5
wordt onder het bovenstaande hoofd nog eens de aandacht gevestigd op het feit dat, nu weer op Sumatra's
Oostkust, scholen voor Chineezen worden opgericht,
die alien een Engelsch karakter dragen en waar wel
Engelsch, doch geen Hollandsch wordt onderwezen.
In het Decembernummer (19o4) van Neerlandia
werd dat onderwerp ter sprake gebracht, nadat
gebleken was dat op verschillende plaatsen van
Java reeds dergelijke scholen waren opgericht. Het
A. N. V. heeft de middelen niet om daarin verandering te brengen, om Hollandsche onderwijzers
te betalen, maar moet er toch op wijzen, dat die
langzame verengelsching van de Chineezen in den
Archipel gaandeweg schijnt toe te nemen.
Moge al worden aangenomen dat de Chineezen aan de Oostkust — ook al was daar gelegenheid voor hen om Hollandsch te leeren — zich
toch eerder tot het Engelsch zullen aangetrokken
gevoelen, uithoofde van den uitgebreiden handel
tusschen die kust en de Straits Settlements, voor
tal van andere streken ware 't toch wel te wenschen
dat het onderwijs aan Chineezen, wanneer dat op
Europeesche leest is geschoeid, een Nederlandsch
en geen Engelsch karakter droeg.
Ned. K. v. K. te Londen.
De Nederlandsche Kamer van Koophandel te
Londen, voorzitter de heer F. C. Stoop, secretaris
Dr. W. Roosegaarde Bisschop, is begunstigend lid
geworden van het A. N. V.
Het Verbond heeft zich wederkeerig als lid
dezer K. v. K. doen inschrijven.
„Hollandia " te Parijs.
In het Mei-nummer werd melding gemaakt van
de vereeniging Neerlandia te Parijs, opgericht
Jan. 1906.
Een gelijksoortige „Vereeniging van Ned. Werklieden en Employe's" werd eenige weken te voren
(10 Dec. 1905) aldaar opgericht onder den naam
Hollandia, aan welke de Boeken-Commissie reeds
boeken en couranten zendt.
Het A. N. V. in de Ned. Pers.
Neerlandia begint meer en meer de aandacht te
trekken der Ned. Pers. De meeste bladen nemen
er tegenwoordig veel uit over, wijden zelfs afzonderlijke beschouwingen aan het A. N. V. De
vorige maand had De Telegraaf vijf geestdriftige
artikelen van den beer L. Grapperhaus, de Nieuwe
Sneeker Courant verleende gastvrijheid aan de heeren
Dr. J. B. Schepers en A. Loosjes om het Verbond
in het nog geheel onontgonnen Friesland bekend
te maken, in De Scheveninger wekte de heer D.
Krabman uit Londen tot toetreding op. De Zutphensche Courant heeft ook Naar lezers in eenige artikelen
met het streven van het A. N. V. bekend gemaakt.
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Een Nederlander die zijn taal in eere hield
op verzoek van een vreemdeling.
Mr. Van Meurs, Den Haag, schrijft aan Neerlandia;
In het Nieuws van den Dag van 8 Juni j .1. bespreekt de Namensche verslaggever het congres
van Gemeente-Ambtenaren.
Des avonds was er een groot feestbanket.
„Aan de hoofdtafel namen zitting hoofdbestuurderen, autoriteiten, afgevaardigden der vertegenwoordigde landen (uit Nederland de heeren De
Noort en Mignon) en onder het spelen der „Brabanconne" werd met dienen een begin gemaakt.
De Hollandsche afgevaardigden spraken in hun
eigen taal, wat, omdat de Walen die taal niet kennen, tot de grappige verwarring aanleiding gaf, dat
een der aanwezigen, Hollander genaamd, in den
waan werd gebracht, dat op hem werd getoost,
wat noch hij, noch zijn vrienden begrepen, maar....
toch apprecieerde.
De Heer d'Hont, van Gent, vertaalde de Nederlandsche woorden, hoewel een der afgevaardigden bereid was in het Fransch te spreken. De
Heer d'Hont — vurig voorstander van het Nederlandsch element — kon zich er niet mee vereenigen,
dat een Nederlander zich hier van een andere dan
zijne eigen taal zou bedienen.
Daarna klonk het „Wien Neerlandsch Bloed",
dat staande werd aangehoord en door de Antwerpenaars en andere Vlamingen donderend werd
toegejuicht. Na een tweede toespraak moest het
volkslied andermaal worden herhaald.
Beloofd werd, dat het congres der Nederlandsche
ambtenaren in 1906 te Amsterdam te houden,
alsmede de tentoonstelling in September, door
-velen zal worden bezocht."
Zullen de Nederlanders dan zonder vreemde
aansporing de eer van hun taal ophouden ? Of de Belgen in het Fransch toespreken ? Wij hopen het beste,
maar vreezen, met het oog op tal van ervaringen.
Aruba.
Uit de openingsrede van den beer J. H. P.
Schrils, gehouden op de bijeenkomst waar Luit.
Snijders de beteekenis van het A.N.V. uiteenzette :
„Sterk zijn de banden, welke ons aan het Moederland binden. Sterker zullen zij echter worden,
indien zijne taal ook onze taal wordt, indien onze
toestanden daar beter bekend worden.
Zouden de ouders de feilen hunner kinderen
kunnen verbeteren, indien zij die niet kenden ?
Zouden zij in hunne behoeften kunnen voorzien,
indien zij hiermede niet bekend waren ? Zou de
liefdeband, die ouders en kinderen aan elkander
houdt, zoo sterk zijn, indien de taal der ouders
ook die der kinderen niet was ?
Het Moederland zal ons niet genoeg kunnen
helpen, zoolang het onze behoeften, onze toestanden
niet goed kent.
Uitbreiding der Nederlandsche taal in de kolonie,
bekendmaking onzer toestanden in het Moederland,
ziet daar het voornaamste Joel van de Groep,
waarvan wij een deel uitmaken.
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Uit Johannesburg.
Bij zijn aankomst te Johannesburg is den nieuwen
Consul, den heer F. M. Knobel, een feestmaal
aangeboden door de Nederlanders daar. In zijn
tafelrede heeft hij het A. N. V. in aller aandacht
aanbevolen.

L. Franses & Zoon, Mag. v. Haarden enz
Korte Poten 27,
Firma Pijl-Couturier, Banketbakker en Kok,
Breestraat I,
Allen opgegeven door den Heer Y'ac. Post.
Sjoerd Haagsma, Notaris, Marktstraat,
Opg. door den heer A. Loosjes,

Den Haag.
Leiden.
Sneek.

Gewone Leden.
Vraag om inlichting.

G. N. Itz, Koopman en Verzekeraar, Singel 131,Dordrecht.
»
B. M. Hoeks, Mr. Schilder,
C. H. van Hattem, Aannemer,
84,
P. C. Jorissen, Rentmeester,
73,
F. C. Deking Dura, Koopm. en Fabrikant, »
77,
J. van de Rest, Zadelmaker en Stof89,
feerder,
115,
Mej. E. J Korthals, Leerares, Gymnastiek,
Griffier Arr. Rechtbank, »
Mr. J. J.
98,
W. P. Stutterheim, Kol. mil. comm. Singel 201,
H. van Praag, Oud-Ambt. N. Z. A. S., Wolw.h. 33
Hanna Wolff, Muziekleerares Mat. Balenstr. I,
C. Schouten, Mr. Kleermaker, Choorstraat 6,
Delft.
E. H. J. Beusekamp, Groothandelaar in van
Houten's cacao, enz., Huygenspark 42,
Den Haag.
C. L. M. Kuyper, Beeidhouwer, Rijswijksche
plein 7,
A. J. Cramwinkel en Zonen, Kon. Spiegel- en
Lijstenfabriek, N. Haven 360-362,
R van der Meer,Aannemer,Prinsengracht 74b,
Corn. F. M. Engelhard, Behanger en Stoffeerder, 's Gravenzandelaan 71,
Van Velsen en Ives, Bloemenmagazijn, Heerengracht 12a,
0. C. L. Vosveld, Gezichtskundige, Korte
Poten 42.
H. Fortuin, Hotel en Koffiehuis „Het Wapen
van Friesland," Korte Poten II,
Gebr. Vogels, in Heerenartikelen, Hooge
Nieuwstraat 36,
Wed. J, T. Leenen, Stalhouderij, Korte Hout71
straat 27,
V. Vermin, Mr. Schoen- en Laarzenmaker,
Heerenstraat
A J. Prins Jr.. Hotel en Koffiehuis „Suisse,"
Plein I I -I I a,
H. M. Becht, Fotograaf, Amst. Veerkade 20a,
W. H. KOnig, Dir. van de Haagsche Bankvereeniging, Wagenstraat 79a,
Fa. Brackel en Broermann, in Heerenartikelen,
Lange Poten 43 en Hoogstraat 37a.
W. C. J. van der Meyden, fa. Senft en Co.,
Eerste 's Gravenhaagsche Stoomfabriek van
Rolluiken en Jaloezien. enz., N Haven 1-3
K. Ba. trs, Hoofd eener Gemeente School, Regentesselaan 255,
I. Velthuisen, Hoofd eener Openbare School,
Loosduinschekade 62,
H. Janssen, Directeur van de Holl. Rijwielenen automobielenhandel, Hofwijckstraat 4o,
H. van Seumeren, eigenaar van het hotel „de
Zeven Kerken van Rome ', Spui 271,
W. Molenbroek, Technisch Bureau, Stationsweg 83,
Jac. Bladergroen. Kantoor-boekhandelaar, Prinsengracht 3,
A. J. van Leeuwen, Vleeschhouwer, Stationsweg 97a,
71
Joh. Mutters Jr., Architect, Wassenaarsche71
weg 13,
Jac J. Draak, Spiegel- en Lijstenfabrikant,
javastraat 199,
L. W. J. Hansen, Beheerder der Begrafenisonderneming, L. W. Hansen Sr., Balistraat 15,
P. A. Ravelli, Mr. Hof- en Stadsschoorsteenweger, enz., 2e Wagenstraat 121,
P. van 13,uren, Expediteur, Zieke 6 en 7,
J . B. Snoeck Henkemans, Wijnhandelaar,
Laan ho,
2

Wie kan ons het juist adres meedeelen van :
J. Petersen, vroeger Kapt. Apoth., (thans in Holland).
G. W. v. Alphen de Veer vroeger Majoor „Willem I".
C. W. Doelitzsch vroeger Ambtenaar v Recherche,
Aruba, thans waarschijnlijk te Rotterdam.
N. A. Stutterheim vroeger Med. Dr. Arts Utrecht.
S. Koperberg, vroeger N. achtergracht 14 Amsterdam,
P. Berns, vroeger Willemsparkweg 15 Amsterdam.
H. J. J. de Waal, vroeger Vondelstraat 96 Amsterdam.
H. Bussemaker, vroeger Bosboom Toussaintstraat 56 Amsterdam.
J. P. A. F. Schuurman, vroeger Plompetorengracht 13 Utrecht.
J. G. Pouw, vroeger Technoloog C 16 a Zwijndrecht (thans
Amerika).

NIEUWE LEDEN.
Groep Nederland.
Beschermende Leden.
P. Uhl, firma Struys & Zn., Distillateur, Vest 78,
J. Smink, Directeur Delftsche Vijlenfabriek,
G. J. E. Boswinkel, Arts, Koornmarkt ioi,
D. Hoogenraad, Beurtschipper van 's-Gravenhage op Rotterdam, Bierkade II,
C. W. van Straaten, Scheepsbouwmeester Bierkade 23,
H. J. van Wijk, Kopergieterij, Schedeldoekshaven 85,
W. F. Lutzke & Zonen, fabrikanten van Machinerien enz., 's-Gravenzandelaan 97B en 105,
Van de Leemkolk & Co., Bankiers, Spui 8,
H van Eijrneman, Fabrikant van Kantoorboeken, Oranjelaan 21/23,
H. L. Zaline & Zonen, Glashandelaars, Prinsengracht 94,
Joh. A. de Moet, Mr. Stukadoor,Oranjelaan 33-35,
J. F. F. Moet, Plein 19,
F. C. W. Pauwels, Corn. Speelmanstraat 33,
J. P. D. Fuchs, Bodega t 'port°, Hoogstr., 38,
W. J. Stoetenhof, Heinekens (oudste) Glazenwasscherij, Stoom Jaloezien- en Rolluikenfabriek, 1)rie-hoekjes,
J. M. van Kempen, Kon, Ned. Fabriek van
Gouden en Zilveren werken, Plaats
L. Bourdrez. Lid van den Gemeenteraad,
Stadhoudersplein 58,
J C. Schuller, Kunsthandel, Hein 22a'
11. Iscrief en Zonen, in Manufacturen, Korte
Po`cit 1-3,
II. C. J. Sanders, Arts, Plein 19,
M. A. Laboyrie, Handel in paraplu's, p-rasols
enz , Groeninarla 24,
Joh. liketna, Hein 8a,
Jolt. Krap, Civiel-Ingenieur, Lid van Ged. Staten %an Zuid-Holland, Forte 1-1,,utstraat 27,
S. Eisma, Bankier, Noordemdc 124,
S. Ledeboer, Procuratiehouder, Adelheidstr. 6o,
Jhr. W. H. Bicker, Dir. Z.-H. Bank, Plaats 3,
2,
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Dordrecht.
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Rudolf Hermsen, Groothandelaar in Kol. waren,
Spui 164,
M. A. Hermsen, Distillateur, Spui 184,
S. Alter, Kleermakerij enz., Plein 9,
Van Veen & Co , Theesalon, Plaats 33,
H. D. Pierson, Bankier, Lange Voorhout 31/3,
A. J Burgers, Hotel de Twee Steden, Buitenhof
Jhr. Mr. C. H. Beelaerts van Blokland, Gemeente-ontvanger, Riouwstraat 2,
Th. C Willemsen, Lijstenfabriek, Heerenstraat II,
J. A. M, Zey, Mr. Kleermaker, Heerenstraat 13a,
P. T. Spit, Dames Hoedenmagazijn. Plein 17,
K. E. Abbing, Dir. Resid.-Hyp. Bank, Plaats La
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Waek op, aloude glorie !
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Verschijnt Maandelijks.

Rembrandt en ems Volkskarakter.

Zijn de edelsten naar den geest, de genieen,
het beste wat een yolk kan voortbrengen, dan
zijn ook in hen de voortreffelijkste eigenschappen van yolk en tijd vereenigd.
Drie der scherpzinnigsten van ons yolk,
Fruin, Huet en Kern, hebben beproefd het
karakter van onzen stam in eene formule uit
te drukken. De een is daarbij wat gelukkiger
geslaagd dan de ander. Fruin heeft wat te
veel uit het afgetrokkene geredeneerd, Huet
kon zijne uitkomsten scherper hebben omlijnd,
en bij Kern komt de ijveraar voor onzen stam
te veel naar voren.
Maar Licht men het toevallige en persoonlijke uit hunne omschrijvingen, en past men
vervolgens het gemeenschappelijke toe op een
geest als Rembrandt, die zoo verre de middelmaat te boven streeft, welke zij poogden vast
te stellen, dan is het treffend, hoezeer zelfs
deze reus nog binnen dit kader valt.
Alle drie stellen voorop den ontembaren
vrijheidszin van ons ras.
In Rembrandt is door zijne tijdgenooten —
die als zijne land genooten mogen geacht
worden in het bezit van diezelfde nationale
eigenschap te zijn geweest, en wier oordeel
uit lien hoofde allicht zacht was — niets
zoo scherp gegispt als zijn breidellooze
zucht naar vrijheid, zijn afkeer om zich door
iets of iemand te laten binden.
Houbraken neemt het hem erg kwalijk, dat
hij zich aan geen regelen van anderen wil
binden, maar het leven weergeeft, zooals dat
zich aan hem voordoet. De schoolsche Lairesse
is er verontwaardigd over, dat hij tegen de
theorieen van de kunst handelt. De akademische
Sandrart kan zich niet begrijpen, dat hij weigerde, Italie te bezoeken. Maar het was er
hem dan ook naar vergaan : hij had allerlei
*) De 4 eerste cliché's bij dit artikel zijn ons welwillend
afgestaan door de firma J. M. Schalekamp, Drukkers.
en Uitgeversmaatschappij, Buiksloot.

Voor Belgie Postabonnement.

fouten tegen de menschelijke proportion gemaakt, de perspectief geweld aangedaan, en
— erger ! zelfs het nut der kunstakademies
durven betwisten. De brave poeet Andries Pels
jammerde :
Wat was 't een schade voor de konst, dat zich zoo braaf
Een hand, niet beter van haar ingestorte gaaf
Bedient heeft ! Wie had hem voorbij gestreefd in 't
(schilderen ?
Maar ag ! hoe grooter geest, hoe meer hij zal
(verwilderen,
Zoo hij zig aan geen grond en snoer van regels bindt,
Maar alles uit zichzelf te weten onderwindt.

Floe lief echter is ons, kinderen van een
tijd die het akademische tot zijn juiste waarde
heeft terug gebracht, die verwilderde Rembrandt, de tuchtloosheid zijner verbeeldingskracht geworden. En hoe treffend is 't niet,
den bejaarden Jozef Israels te hooren verklaren, dat hij bij Rembrandt iets vond, wat
hij bij anderen niet had gevoeld : zijn vrijheid,
zijn uitbundigheid, die binnen geen teekenakademie geduld wordt.
Ook tegenover de zeden van zijn tijd komt
zijn zucht naar vrijheid, tot toomeloosheid
overslaande, sterk uit. Het getuigenis aangaande
zijn levensgedrag, door de min van zijn zoontje
Titus, Geertghe Dircx, voor het gerecht afgelegd, is verre van vleiend voor hem, ofschoon
hare zenuwachtige opgewondenheid, die haar
later in het gesticht deed verzeilen, ons oordeel
over hem verzacht. YBekend is de geschiedenis
met Hendrickie Stoffels,zijn huishoudster, die
hem tot model diende. Zij werd wegens haar
buitenechtelijken omgang met den schilder
voor den kerkeraad gedaagd en door de gestrenge tuchtmeesters der kerk deswege berispt
en van de tafel des Heeren geweerd.
Fruin meent, dat grootschheid van opvatting
g e en eigenschap is van onze 17de eeuwsche
schilderkunst. In het algemeen, en met veel
voorbehoud, moge dit waar wezen, voor Rembrandt eischt het kader op dit punt ruimer maat.
De Drie Kruisen, de Honderdguldensprent,
de Dood van de Maagd Maria, de Verschijning
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pannekoeken bakken onder den schouw, terin den Kerstnacht, en andere etsen die het
wijl Christus haar vermaant, en door de waardin
Leven van Christus in beeld brengen, voorts
uit de herberg waar Christus te Emmaus Zijne
de Nachtwacht, de Esther en Haman, de Simeon
jongeren ontmoet, in het achterhuis de pot te
in den Tempel en bijna alle andere schilderijen,
vuur hangen, terwijl in het voorhuis zich de
met tafereelen uit den bijbel getuigen alle van
verbijsterende verschijning openbaart. Langs de
eene grootschheid van opvatting, en een diepengelen, aangezeten bij den aartsvader Abrazinnigheid van gedachte, die men bij alle schilham, schiet een jongske met pij1 en boog naar
derscholen ter wereld tevergeefs zoekt.
vogels en terwijl St. Jan staat te prediken in
Het is integendeel juist zoo hoogst merkde woestijn,
waardig in
zoekt een onhem, dat hij
dernemend
bij al zijne
hondje op
grootschden voorheid toch
gron d een
binnen de
vrijage.
lijst van ons
Een der
volkskarakmeest kenter blijft, en
merkende eiwel doordat
genschapzijne Oosterpen van ons
sche verbeelvolkskarakding groeit
ter is, dat wij
op den bozuinig zijn.
demvan eene
„Tot schrielecht Nederheid toe",
landsche
zegt Fruin.
nuchterheid.
OnderZelfs in de
scheidene
meest verhetijdgenooten
ven tafereevan Remlen, die Rembrandt verbrandt heeft
wijten hem,
voortgedal hij op de
bracht, is het
penning is.
grootsche en
Houbraken
fantastische
haalt de —
toch zoo vast
ook van
gebonden
Frans Hals
aan het wervertelde —
kelijkheidsaardigheid
leven om
van hem op,
hem heen,
dat zijne leerdat zij alleen
lingen soms
reeds daargel d s tukken
door een
op den vloer
gansch bijschilderden ,
zondere beom hem zich
koorlijkheid
gretig te zien
voor on s verbakken, tenkrijgen.
einde ze op
Zijne aartste rapen, en
vaders, zijn
verlegen te
REMBRANDT op 28- a 29-jarigen leeftijd.
deftige burzien rondkij(Mauritshuis).
gers uit Leiken, als hij
den of Amervoer, dat men hem had beetgenomen.
sterdam, zijne Sara's en Anna's eerzame moeiMet die geldgierigheid klopt schijnbaar slecht
en uit zijne omgeving. Aan de bruiloft van
zijne lichtzinnigheld in geldzaken, die hem
Simson en aan het gastmaal van Claudius
bankroet deed gaan en hem insolvent deed
Civilis zitten zijne vrienden aan Heel de
blijven tot zijn dood. En toch rijmen die
Amsterdamsche jodenbuurt haalt hij uit huis
twee heel goed.
om met Jakob te jammeren bij den bebloeden
De hoofdoorzaak van zijn financieelen onrok van Jozef, of om zich op te dringen rond
dergang toch was gelegen in zijn onbedwingden gen ezende n, en stil te luisteren naar
baren lust tot verzamelen. En vooreerst is de
den predikenden Christus. Hij laat Martha
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Als Houbraken de geschiedenis van lien
zucht tot het vormen van „collecties" iets
echt Nederlandsch, terwip zij in de tweede
„paerel" vertelt, haalt hij die ook aan als een
staaltje van Rembrandt's koppigheid. En kopplaats een andere norm van ,.gotten" is. De
uitspattingen van die neiging bij Rembrandt
pig was hij, zooals ieder van onzen stam.
mogen gedeeltelijk op de rekening geschreven
Maar Rembrandt's levensbeschrijver verhaalt
worden van den „Bohemien", die nu eenmaal
daarvan een staaltje, dat allergrappigst is. Hij
in tal van kunstenaars woont, en van het genie,
was aan een portretgroep van een deftige fadat geen hersens heeft om te kunnen rekenen
milie bezig, toen een aap, waarvan hij veel
hield, ziek werd en stierf. Geen ander doek
en geen begrip van de noodwendigheid om
bij de hand hebbende, en getroffen door 't
de tering naar de nering te zetten.
Een andere eigenaardigheid van ons volksgezicht van zijn dooden lieveling — schilderde
karakter bij Huet, noch Fruin, noch Kern vond
hij den stervenden aap op het familieportret.
Protesten van de deftige familie. De aap er af, of
ik haar vermeld -- is, dat wig bij het overgeen geld ! Maar de
denken of bespreaap bleef er op en het
ken van een zaak
portret van het defgaarne naar de
tige gezin kwam
hoofdzaak vragen,
nooit af, doch diengaarne het naadje
de later tot een afvan de kous weten.
schutting voor het
En al kan Abram
vertrekje van een
noch diens mosterd
zijner leerlingen.
ons schelen, toch
Koppigheid intu sweten we graag
schen wordt 66k
waar hij ze haalt.
wel eens over an
Wat den Nederkam geschoren met
landschen onderdoorzettingsvermozoekers van ons
volkskarakter ontgen.
Zijn tijdgenooten
gaan is, heeft een
Duitscher opgevonden hem ook
merkt als iets, dat
koppig in zijn gedrag met de Nachtaan onzen volksaard
eigen is. En bij Remwacht. Maar hij had
nu eenmaal zijn eibrandt heeft hij daargen opvattingen en
in het eigenlijk Rembrandtieke meenen
wilde die niet prijste vinden.
geven. Hebben onze
voorvaderen daarZijn tijdgenooten
voor niet den brandvonden dat sterk
doen uitkomen van
stapel beklommen?
Geen portretten
de hoofdzaak, de
op rij en gelid, wat
zaak waar het om
harkerig stijf is; geen
gaat, desgelijks een
gelijkmatige verdeezijner meest kenteeling van licht en
kenende eigenschaduw, die bijschappen. Houbrazaak met hoofdken ergertzich er aan
ELISABETH JAGOBSD. BAS.
„Hij ging daarin zó(5
zaak dooreen hasWed. van den Admiraal SWARTENHONT.
pelt en het tafereel
ver, dat hij, om een
(RijkSMUUUM).
doet „rammelen".
enkele paerel kragt
Daarentegen bedrijte doen hebben, een
schoone j(leopatra zou hebben overtaant",
vigheid en leven die echter het eerzame
zegt hij. Maar Samuel van Hoogstraten, die
vendel wat al te roerig deed schijnen naar
bij hem in de leer was geweest, en hem meden zin der bestellers. Sterke samenvatnigmaal had zien zoeken en ploeteren om te
ting van licht, waardoor evenwel sommigen
zorgen dat de hoofdzaak den beschouwer goed
in de schaduw werden geplaatst, die er
in het oog viel. vermaant zijne leerlingen, hem
toch 66k voor betaald hadden. Invoeging van
daarin te volgen : „Daarom beveele ik u niet te
„vreemde" personen, een deerntje, een straatveel met lichten en schaduwen door een te hasjongen enz., hetgeen de eerzame burgers al
pelen" leert hij hun „Laat uwe diepste donzeer ongepast vonden.
Maar dat was geen koppigheid, doch voor
kerheden met klaere bruintens omringt zijn,
opdat ze met te meerder gewelt de kracht
hem veeleer een zaak van overtuiging. Z(56
van het licht mogen doen afsteken. Rembrandt
behoorde het, en zoo zou hij het schilderen of
niet.
heeft deeze deugt hoog in top gevoert."
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Velen, die ons volkskarakter hebben trachten
te omlijnen, hebben ons flegmatiek genoemd,
en voor den buitenlander is dat zelfs, door
overlevering, de hoofdtrek van onzen yolksaard geworden. Kern' komt met klem daar
tegen op, noemt het een legende, die men
elkaar 'nagepraat heeft, en wijst op Multatuli,
die intusschen ook zijn buien van flegma had.
Waarom koos hij niet liever Rembrandt?
Misschien omdat deze er evenmin vreemd aan
bleef.

als op een eilandje leefde, zich afzonderend,
zich weinig aantrekkend van de alledaagsche
beslommeringen.
Maar hoe vele zijner werken bewijzen niet,
dat, wanneer iets hem ontroerde, de gedachte
onmiddellijk op de daad volgde ! Hij is dan
als een van die vlootvoogden uit onze roemrijke geschiedenis, echte kerels, lang onverschillig, bedaard, leukjes zelfs ; maar snel
en krachtig van daad als het de tijd er voor
was. Verwijt men de Trompen, de Ruyters en

HET J0ODSCI-IE BRUIDJE, ook genaamd BOAS EN RUTH (Rijksmuseum).

1k kan het bestaan van een echt Nederlandsch
flegma niet ontkennen, maar geloof dat de
schijn grooter is dan het wezen.
Wij houden niet van „koude drukte'', laten
ons dus niet spoedig in opwinding brengen,
blijven soms onaangedaan, wanneer iemand
van anderen landaard reeds op het kookpunt
staat. Maar die schijnbare onaandoenlijkheid is
vaak een onbewuste krachtsbesparing. Wanneer
het oogenblik gekomen is, is onze voortvarendheid des te grooter.
Rembrandt is een van diegenen. Zijn levensbeschrijvers zeggen, dat hij spaarzaam met
woorden was. Zijn onbezorgdheid voor en
na de financieele ramp geeft ons recht te veronderstellen, dat hij in den kring der zijnen

Evertsens 66k, flegmatiek te zijn geweest ?
Vele van Rembrandt's teekeningen en etsen
toch maken den indruk van moment-opnamen
met teekenstift of etsnaald in een hevig bewogen stemming op het papier geworden. Z(56
maakt hij die talrijke afbeeldingen van strak
uitgespannen landsehappen met vee, van pinken die driftig door de bries worden voortgejaagd, Amsterdam oplichtend in den
morgen, het bruggetje van Six te Hillegom,
een weg met boomen, een eenzame knotwilg,
een kind aan den leiband, Saskia ziek te bed
liggend, Israelieten die druk redeneerend uit
de synagoge komen, een voorbijgaanden blinden bedelaar met zijn hond, een hut onder
boomen verscholen, negers met een schip uit
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Algiers of de Kaap meegekomen, een hond
aan den weg, een varken klaar voor den slacht,
een in de slachterij opgehangen koebeest, een
leeuw in een menagerie, een traag voortsjokkenden olifant van reizende kermisgasten, een
kameel die bij een Zigeunerbende behoort.
Indien' ,hij aan ons nationaal flegma heeft geleden, dan heeft hij tenminste toegegrepen
als, het vluchtigeloogenblik claar was.
En wat spreken zijne werken de taal van
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portret van Elisabeth Bas ons te aanschouwen,
een vrouw die een heele deftigheid schijnt,
maar die een herberg hield, en toch de vrouw
van een admiraal was. Is dat niet het Holland
uit den bloeitijd ?
Constantijn Huygens had den jeugdigen
Rembrandt, op het voetspoor van zoovele
anderen, naar Italie willen hebben.
„Ik heb er geen tijd voor," antwoordde hij,
en hij was toen nog maar een knaap, die een
d

.
DE STAALMEESTERS (Rijksmuseum).

ons yolk uit den tijd,' waarin hij leefde ! Wat
is hij door en door Hollandsch.
De Nachtwacht beeldt de mannen van zijn
tijd uit in het geweer : de mannen van het
geslacht, dat Alkmaar en Leiden wist te behouden, en, zoo het Haarlem moest prijsgeven,
den vijand toch ontstelde door zijn moed. De
staalmeesters zijn dezelfde mannen in handel
en bedrijf. Op zijne bijbelsche tafereelen krielt
de smalle gemeente. Zijne lafidschappen
ademen het karakter van de vlakke streek
tusschen Amsterdam en Rotterdam, het hart
van Holland. In zijne portretten heeft hij
mannen van allerlei rang en stand, de moeders
en vaders uit ons yolk, in beeld gebracht. Welk
een echte Hollandsche huisvrouw, bij-de-hand
maar toch vol innige goedheid, geeft b. v. dat

lang leven voor zich had.
Hij was te door-en-door Hollandsch om lets
te gevoelen voor het onbekende land, vanwaar
hij zoovelen zijner kunstbroeders ver-Italiaanscht had zien terugkeeren ; en het leven om
hem heen, het leven van zijn eigen yolk en
land, gaf hem nog zoo veel te doen.

Deze groote geest was oer-Nederlandsch in
alles: vrijheidslievend tot ongebondenheid toe,
koppig, nuchter tot zelfs in de sfeer van het
goddelijk verhevene; vasthoudend; op de penning; kort aangebonden; eenvoudig van leven ;
een man van weinig woorden maar van veel
en krachtig handelen ; zijn land hartelijk lief--
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hebbend; zijne landslieden door zijne werken
ver-idealiseerend tot een uitverkoren yolk.

treerde licht van dat kleinood als een „vertaant" beeld. Maar met dat al zijn w ij dan

REMBRANDT ' S MOEDER (1628).

ZELFPORTRET (1631).

Hij is arm en in verdriet gestorven, een teleurgesteld, gegriefd en mokkend man.

toch de Kleopatra, aan wien de parel behoort,
en dat thans de oogen der geheele wereld op

DE KWAKZALVER (1635).

KREUPELE VAGEBOND (1630).

onzen stam gevestigd zijn, danken wij aan
den glans, die daarvan uitstraalt.
C. L. VAN BALEN.
Zutphen,

Maar zijn glorie is zoo ontzaglijk in de
wereld, dat Been andere Nederlandsche naam
z(56 ver bekend is en met z(56 diepen eerbied door alle volken wordt genoemd.
Hij is als de „paerel", waarvan Houbraken
gewaagt. Wij staan tegenover het geconcen-

op den 10den der Rembrandtmaand.
De cliché's der vier etsen op deze blz. zijn welwillend afgestaan door Scheltema & Holkema's boekhandel en komen voor in Rembrandt's Leven en Kunst
door Dr. Jan Veth, geschreven in opdracht der RemRED.
brandt-Commissie,
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Noodige Propaganda.
Bij het bezoek, dat onlangs een aantal Duitsche
journalisten aan Engeland hebben gebracht, maakte
een Londensch blad de opmerking, dat een yolk altijd
beter is dan de naam, dien 't in den vreemde heeft.
Als wij nu zeggen, dat het Nederlandsche yolk beter
is dan de roep, die er over de grenzen van gaat,
dan is dat nog niet veel gezegd. Want in 't algemeen
denkt men in het buitenland niet onvermengd vleiend
over ons. Misschien een beetje eigen schuld, maar
meest komt dat toch, omdat men ons zoo weinig kent.
De taal is een bezwaar, en dan schijnen wij niet zoo
heel makkelijk in den omgang. Maar alle volken hebben min of meer van dat gebrek aan waardeering te
lijden, en daarom vond dat Londensche blad 't zoo
goed, dat die Duitsche mannen van de pen over waren
gekomen. Zij konden dan in Engeland land en yolk
wat beter leeren kennen, en omgekeerd de Engelschen,
met wie ze in aanraking kwamen, deze vertegenwoordigers van het Duitsche yolk.
Niet alleen ons yolk is over de grenzen slecht bekend, maar ons land ook. In de laatste jaren neemt
het bezoek van vreemdelingen wel toe, maar wat zien
zij voor 't meerendeel eigenlijk van ons land? Niet
veel meer dan wat steden, en daarvan vooral de musea en de schilderachtige stadsdeelen, en eenige buitenstreken, waar de bevolking nog in de oude dracht
gaat. Dat alles is zeker het aankijken wel waard,
maar toch slechts een enkele kant van land en yolk.
En hoe oppervlakkig wordt dat meest nog bekeken!
Men hoeft maar te lezen, wat vreemdelingen over hun
bezoek aan Nederland in boek of krant opteekenen!
Niet lang geleden verscheen er in Engeland een boek
over ons land, van de hand van een schrijver van
naam en in de Engelsche pers druk geprezen. (E. V.
Lucas, A Wanderer in Holland). De schrijver van
dit werk behoort niet tot de oppervlakkigste
reizigers, maar wat een onnauwkeurigheden toch, gezwegen nog van den spottenden toon, waarop een
onderdaan van een groot rijk zich gerechtigd acht
over de bevolking van een klein land te spreken. Het
landschap in Nederland, zegt hij o.a., kent men voldoende als men er door heen gespoord is. En wat
het letterkundige leven hier betreft: de dood is in den
pot! Nu mag men over onze hedendaagsche letteren
denken zoo men will maar hierover moeten alien, die
van toeten en blazen weten, toch eens zijn, dat er
leven in de brouwerij is. En zulke dwaasheden leest
men telkens over ons land. Dezer dagen beweerde
weer een Engelschman in een artikel over ons land,
dat er hier nagenoeg geen nijverheid is!
Men kan over die malligheden — en er worden er
heel wat mailer nog over ons goede Nederland aan
de markt gebracht — zijn schouders ophalen. Maar
is 't verstandig? De onbekendheid met wat er in ons
land te zien is en omgaat en de geringschatting, die
er veelal het gevoig van is, heeft niet alleen een onaangenamen kant voor ons vaderlandslievend gevoel;
het is ook nadeelig, rechtstreeks, doordat het bezoek
van vreemdelingen er niet zoo door toeneemt als 't
kon wezen, doordat onze nijverheid zich minder over
de grenzen kan ontplooien, onze instellingen van
onderwijs door vreemdelingen nauwelijks bezocht
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worden, en meer van dien aard. En middellijk, omdat
het aanzien, dat een land in de wereld heeft, nu reeds
invloed oefent en meer en meer zal krijgen op zijn politieke betrekkingen en zijn toekomst in de rij der staten,
zijn bestaan misschien.
Andere landen zien het nut van bekendheid in het
buitenland zoo goed in, dat de regeering er krachtig
toe mzewerkt om die te bevorderen. Men vindt er niets
erkeerds in, dat de staat reclama voor zich zelf maakt.
Sedert verscheiden jaren doet men daar in verschillende landen druk aan. Om uit de vele voorbeelden
er enkele te noemen: van regeeringswege worden er
boeken over het land samengesteld, dikwijls door de
beste schrijvers en rijk geillustreerd; men laat die in
een aantal talen vertalen en verspreidt ze kosteloos
of tegen geringen prijs in 't buitenland. Zoo hebben
o.a. de regeeringen van Zweden en Noorwegen gedaan. Men kan die voortreffelijke handboeken niet
doorlezen, zonder den lust te krijgen, dat land te zien,
met dat yolk kennis te maken, er handel mee te drijven enz.
Een ander voorbeeld: In dit voorjaar is op kosten
van den Deenschen staat, met bijdragen van eenige
banken, prof. Pierre Oesterbye naar Frankrijk geweest
om daar lezingen te houden over Denemarken's sociale en ekonomische ontwikkeling, sedert 1864. In een
vijftien groote steden heeft hij daarover gesproken,
zooveel mogelijk in elke stad tweemaal, eens voor
handelsmenschen en eens voor gestudeerden. Zoo zorgt
de Deensche regeering, dat men in Frankrijk te weten
komt, wat er in Denemarken te koop is en hoe 't
zich maatschappelijk ontwikkeld heeft. Prof. Oesterbye
heeft ondershands meteen bewerkt, dat een gezelschap
van een honderd Franschen journalisten, kooplui,
fabrikanten, landbouwers en geleerden — die in
Augustus een reis naar Zweden gaan maken, zich
verscheiden dagen in Denemarken zullen ophouden,
waar men hun iets zal toonen van 't vele, waarop
het land trotsch kan wezen.
En de reis van prof. Oesterbye was niet de eerste
poging om de aandacht van Frankrijk op Denemarken te richten. Er bestaat reeds een Association
franco-scandinave, een vereeniging, die de betrekkingen
tusschen Frankrijk en de Skandinaafsche landen,
waartoe men ook Denemarken rekent, aan te wakkeren. En onlangs is te Parijs de uitgave begonnen van
een veertiendaagsch blad la Scandinavie, waarmede
men de vriendschap van het Fransche yolk voor de
Skandinaafsche volken wil versterken en tegelijk de
aandacht gevestigd houden op de ekonomische belangen van beiden, m.a.w. den handel tusschen Frankrijk en die landen bevorderen, en tevens Fransche
reizigers naar het schoone Noorden trekken.
Nog een voorbeeld, ontleend aan Belgie, waar de
regeering reeds lang op velerlei wijze de belangen
der bevolking in het buitenland bekend maakt en
laat gelden. Ziehier een bericht uit een onzer dagbladen geknipt:
Zaterdagmiddag heeft Minister De Trooz te Brussel
een rede gehouden tot installatie van de staatscommissie, ingesteld om het voor oud-leerlingen der Belgische inrichtingen van hooger onderwijs gemakkelijker
te maken, zich in het buitenland te vestigen.
„Sedert lang", zeide de Minister, „houdt men zich
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in Belgie bezig met het opsporen van afzetplaatsen
voor diegenen onzer medeburgers, die door een
hoogere opleiding het best gewapend schijnen om den
strijd des levens met kans van welslagen aan te vangen.
„Voor ons land is uitbreiding niet minder noodzakelijk op het gebied van intellectueele werkzaamheid in al haar uitingen dan op economisch gebied".
De taak der commissie, zette hij verder uiteen,
zou zijn, na te gaan welke uitkomst tot dusverre de
pogingen in die richting hebben opgeleverd, zoowel
de pogingen, die uit zijn gegaan van de regeeringen,
als die van particuliere vereenigingen, in Belgie en
De bedoeling is, te geraken tot vereeniging van alle
krachten, die zich wijden aan de plaatsing van Belgische gestudeerde jongelui in het buitenland.
De 17 leden der commissie zullen het onderzoek
verdeelen over 7 groepen. Deze groepen omvatten: de
medicijnen, het recht, onderwijs en kunstnijverheid,
landbouwkunde, technische ' wetenschappen, handel en
natuurwetenschappen.
Tot zoover het bericht.
Hier te lande is er de vereeniging het Buitenland,
die Nederlandsche jongelui, met name in den handel,
buitenslands tracht te plaatsen. Maar als een regeering
er zich voorspant, gelijk nu in Belgie, hoeveel meer
kan er dan niet gedaan worden.
Hoe men over zulke reclame denke moge, nu andere
landen zoo krachtig werken om de belangen van hun
bevolking over de grenzen te bevorderen,kunnen wij
niet achterblijven. Men moet in het buitenland weten,
dat hier nog wat antlers te zien is dan fraaie stadsgezichten en schilderachtige kleederdrachten; dat ook
Nieuw-Nederland er wezen mag.

NOO RD-NEDERLAND.
Verslag over . de Liederenavonden voor het
Volk in Den Haag.
(Winterseizoen 1905-1906.)
Reeds in het voorjaar van 1905 trad het Afdeelingsbestuur in overleg met het bestuur van Groep Nederland omtrent de wenschelijkheid, ook hier ter stede
een proef te nemen met het houden van avond-bijeenkomsten, waarin voor een ieder gelegenheid zou bestaan, eenvoudige liederen te leeren kennen en te
leeren zingen.
Het Groepsbestuur zegde voor het eerste jaar een
bijdrage van f 200.— uit de algemeene kas toe.
Ondergeteekende, wien de verdere leiding der zaak
werd opgedragen, stelde zich in betrekking met het
bestuur van de 's Gravenhaagsche Toynbee-Vereeniging „Ons Huis", met welke hij tot de volgende regeling kwam:
Tegen een vergoeding van f 75.— zou de groote
zaal van „Ons Huis" met de daarin staande piano,
voor 6 avonden aan onze Afdeeling worden afgestaan.
De heer Constant van de Wall, leider van het zangkoor der Toynbee-Vereeniging, zou op die avonden
met een gedeelte van dat zangkoor, dat vooraf eenige
liederen had ingestudeerd, in die zaal aanwezig zijn
en de noodige wenken geven, ten einde de door het
zangkoor voorgezongen liederen ingang te doen vinden bij de opgekomenen. De teksten der te zingen
liederen zouden elken avond voor 2% cent aan den
ingang verkrijgbaar zijn; overigens zou de toegang

voor alle belangstellenden vrij zijn. In overleg met
den heer Van de Wall werd met begulp van aanplakbiljetten, mededeelingen in de bladen en een Ian groote
werkgevers en werklieden gericht rondschrijven, de
aandacht op de zaak gevestigd.
De bijeenkomsten werden gehouden op 1 December
1905, 8 Januari, 5 Februari, 9 Maart, 3 April en
6 Mei 1906, telkens des avonds om half-negen, met
uitzondering van den laatsten avond die, op Zondag
vallende, om acht uur kon aanvangen. De gevolgde
werkwijze bestond hierin, dat door den heer Van de
Wall eerst de tekst van een te zingen lied duidelijk
en zooveel mogelijk onder aangeving der muzikale
indeeling werd voorgelezen; vervolgens door het koor
met begeleiding van piano het lied werd gezongen;
daarna aan alle aanwezigen verzocht werd met het
koor en de piano mede te zingen; verder, nadat
vrouwen en mannen afzonderlijk gezongen hadden,
het geheele publiek zonder het koor, loch met pianobegeleidng, aan het zingen werd gezet; om ten slotte
het lied zonder eenige begeleidng door het publiek
te doen zingen.
Op die wijze werd in den loop der zes avonden
een zestal liederen doorgenomen, n.l.:
le. Van een Herderin, gedicht van J. P. Heije,
muziek van E. D. Pijzel;
2e. Hou zee, woorden en muziek van M. A.
Brandts Buys;
3e. Waar dat men zich al keert of wendt, uit de
Nederlandsche Gedenck-Clanck van Adrianus Valerius;
4e. Een draaiersjongen, woorden van A. L. de Rop,
muziek van R. Hol;
5e. Geen roosje zonder doornen, woorden van J.
P. Heije, muziek van J. C. Textor;
6e. Naar zee, woorden van J. P. Heije, muziek van
J. J. Viotta.
De algemeene indruk, lien deze liederen-avonden
bij den ondergeteekende hebben achtergelaten, is deze,
dat de opgekomenen, vooral de vrouwen en meisjes,
zich over het algemeen onderscheidden door een zekeren muzikalen aanleg. De liedjes, waarvan er enkele,
in het bijzonder nommers 1 en 3, Lang niet gemakkelijk waren, gingen er vrij gemakkelijk in en werden
al spoedig, toen de eerste verlegenheid geweken was,
met veel opgewektheid, frissche stemmen en goed in de
maat gezongen. Wel viel daarentegen af en toe te
klagen over gebrek aan ernst, waartoe echter waarschijnlijk vooral aanleiding werd gegeven door het
zangkoor dat, uit weinig beschaafde elementen samengesteld, en niet genoeg voor de zaak gevoelende,
geenszins het voorbeeld gaf dat op zulke avonden van
het leidend gedeelte van het publiek behoort uit te
gaan. Er zal dan ook, wil men de proefneming
voortzetten, in dit opzicht naar verbetering moeten
worden gestreefd. Misschien is deze te vinden door
ons de medewerking te verzekeren van een vier- of
zestal beschaafde personen van beiderlei kunne, bereid om als aanvoerders op te treden.
Het aantal bezoekers der liederenavond is geweest als volgt:
1 December 1905
104
8 Januari 1906
114
5 Februari „
74
9 Maart „
57
3 April
„
72
6 Mei
51
,,
Zooals blijkt is het bezoek in den loop van het
seizoen eer af dan toegenomen. Zondert men den
laatsten avond uit, die zooals gezegd, op Zondag viel,
een dag die achteraf gebleken is minder geschikt te
zijn, dan zal deze uitkomst wel vooral moeten worden
toegeschreven aan de reeds genoemde geringe aantrekkelijkheid van het zangkoor.
De geldelijke uitkomsten laten zich als volgt samenvatten:
Vergoeding aan „Ons Huis"
f 75:—
Voor den aankoop van muziek
„ 25.—
Drukkosten
„ 29.30
Tezamen ...... f 129.30,
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waartegenover als ontvangst staat een bedrag van
f 11.95, wegens verkoop van programma's.
De avonden hebben dus f 117.35 gekost.
's Gravenhage, Juni 1906.
Het lid van het bestuur der Afdeeling
's Gravenhage en Ornstreken
van het Algemeen Nederl. Verbond,
C. Th. VAN DEVENTER.

ZUID-NEDERLAND.
Verslag over de Buitengewone Algemeene
Vergadering van Groep Belgie
op 8 Juli 1906.
De vergadering wordt geleid door Mr. Thelen,
onder-voorzitter.
De Aalstersche stemgerechtigde afgevaardigden, die
de vergadering niet konden bijwonen, hebben in een
brief verklaard, dat ze instemden met het Ontwerp van
gewijzigde Grondslagen, zooals dat in Neerlandia,
allevering Juni, is verschenen.
Uit Brussel is een brief ingekomen van den heer
Em. de Veen, namens een groep Brusselsche leden,
waarin bezwaar gemaakt wordt tegen de bespreking
en bekrachtiging van het Ontwerp van Grondslagen,
uit hoofde, dat de Brusselsche Tak in Algemeene Vergadering geen stemgerechtigden heeft afgevaardigd om
de wijzigingen te bespreken. Een beroep wordt op de
vergadering gedaan om met de bespreking niet door
te gaan en die tot een latere datum te verschuiven.
Op de vraag of de bespreking al dan niet zal aangevat worden en doorgaan, wordt met algemeene stemmen beslist tot de bespreking over te gaan en staande
de vergadering de Grondslagen van Groep Belgie
vast te stellen.
De uitslag der bespreking is, dat het ontwerp, zooals het voorkomt in de Juni-aflevering aangenomen
is, behoudens de volgende wijzigingen:
Art. 2. Par. 1. Deze groep heeft haar zetel in de
stad waar het Secretariaat gevestigd is.
Art. 4. 1 0 . Het verspreiden van de kennis van de
Nederlandsche taal, letteren, kunst, wetenschap.
Bij Art. 4 gevoegd : 50 . Het bestudeeren van den
economischen toestand, waarin het Vlaamsche Volk
verkeert; het opsporen van de middelen om dien toestand te veranderen, waar deze te wenschen zou overlaten en al het mogelijke doen om de noodige verbeteringen ingang te doen vinden.
Art. 5. C. De oude minimum bijdrage 2.75 fr. wordt
behouden.
Uit Art. 6 Par. 1 vervallen de woorden: „en door
het Groepsbestuur voor de leden (1 op 20) die van
geen afdeeling deel uitmaken".
Art. 6. Par. 2 zal luiden: „Vijftig leden in iedere
Afdeeling hebben recht op een vertegenwoordiger in
het Groepsbestuur door de Afdeeling zelf aan te
duiden. Breuken van minimum 20 geven recht op een
vertegenwoordiger. Reiskosten voor deze leden komen
ten laste der Afdeelingen.
Art. 6. Par. 4 vervalt.
Art. 9. Par. 2. Het Dagelijksch Bestuur bestaat uit
den Voorzitter, de onder-Voorzitters, Secretaris, Penningmeester en de leden van het Groepsbestuur, wonende in den zetel van het Secretariaat.
Art. 10. Slot: „De andere leden zijn om de drie jaar
herkiesbaar; hun aftreden valt samen met hun aftreden
als Groepsbestuursleden".
Art. 11, 6°. Slot: ...,,door het Groepsbestuur aan
de orde gesteld en voorafgaandelijk toegelicht".
Art. 13. Par. 1. In elke plaats kan een Afdeeling
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of Tak opgericht worden. Het aantal leden moet ten
minste 20 zijn. De leden der Afdeeling stellen een Afdee1ingsbestuur aan.
Te 1 1A uur wordt de vergadering door den waarnemenden Voorzitter gesloten.

In onze Takken.
Aalst. — In de vergadering van 9 Jnni hield de heer
Des. Desmedt, eene verhandeling over electriciteit,
wijdde daarin een woord aan hare geschiedenis en
ging de talrijke uitslagen na, door werkzame navorscheis van die ontzaglijke kracht verkregen ; hij handelde verder over haar veelvuldig gebriiik, ei bijzonder
over het electrisch lichi. Zeer leetzaan-i was de uiteenzetting, op een booglamp, van de werking van de
electrische stroom, tot het voortbrengen van ons hedendaagsch verlichtingsmiddel.
Op 23 Juni gaf de heer Is Hallaert een lezing van het
zooeven verschenen werkje van den gemeente-secretaris
van Aalst, den heer Osc. Reijntens, en getiteld : „De
Wapens van het Land van Aalst."
's Anderen daags begaf de Letterkundige Afdeeling
zich op reis. Naar Oudenaarde en Tieghem om van
de kunst en de natunr te genieten.
Eerst naar Sottegem, om het standbeeld en het graf
van den Graaf van Egmont te .bezichtigen.
Dan op weg naar de stad van Margaretha van Parma, waar bestuursleden van den plaatselijken Tak zich
bereidwillig te onzen dienste stelden daarvoor zij
hun p ier hartelijk dank gezegd — om ons de vele
merkwaardigheden te laten zien.
Het prachtig stadhuis werd van onder tot boven
doorloopen, de Stoute Walburger kerk bewonderd en
de 88 meter hooge toren beklommen, vandaar zouden
we een schooners uitkijk op de stad en het omliggende
. indien het weder had meegewerkt,
gehad hebben,
maar aan het Gasthuis, waar een paar exemplaren
prachtige Gobelins bewaard worden, werd nog een
bezoek gebracht.
Nu met den trein naar Anseghem, van waar een
schilderachtige weg ons naar Tieghem leidde ; op het
belvedere wachtte ons een prachtig panorama. Dan de
helling of en we bevinden ons in het bosch dat weldra
weergalmt van „Kent gij dat land ?" en ,,waar Maas
en Schelde vloeien aangeheven door den beer Is.
Hallaert.
Nu en dan werd op een mooi plekje sill gehouden
voor het fotografisch toestel van den heer J. Sterk.
In de beste gemoedstemming verliep de dag, die
fang in ieders geheugen zal blijven.
C harleroi. Op 17 Juni gaf deze tak zijn eerste
feest : een voordracht over het Vlaamsche lied met
vertolking van liederen uitgevoerd door de heeren
Hullebroeck en De Vos.
Fen welgelukt feest, de zaal was te klein, ook de
gang was stampvol.
Een openharing waren die liederen voor de Viamingen
van het Walenland. De beide zangers werden geestdriftig toegejuicht en algemeen werd de wensch geuit
ze nog eens te hooren.
Zulke feesten kunnen veel bijbrengen tot opwekking
van het stambewustzijn onder de Vlamingen in het
Walenland
G e n t. Op 23 Juni ondernamen een 40-tal leden
van den Gentschen Tak een uitstapje naar Rouse, vanwaar ze over den Hootond door den vriendelijkent
Vlaming uit Doornik, den heer 0. Wattez, geleid werden naar den Kluisberg op de Zuidelijke
greas van Oost-Vlaanderen, een uiterst schilderachtige,
heuvelachtige, boschriike streek, met heerlijke vergezichten. Ondanks het hondenweer en de beslijkte wegen
was de stemming prettig.
Te Orroir werd onder een smakelijken maaltijd en
onder 't zingen van het lustig Vlaamsche lied ver-
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broederd en verzusterd met de leden, die uit het
Waalsche Doarnik waren overgekomen.
Li er. Op 14 Juni wist de Neer Van Herp door
zijn voordracht : „De rol der electriciteit in de natuur"
de vergadering ruim een uur te boeien. De gedane
proefnemingen, die alien uitstekend lukten, wekten in
hooge mate de belangstelling der aanwezigen.
Oud en a ard e. Alhoewel plaatselijke omstandigheden
de werkzaamheden der Letterk. Afdeeling eenigszins
hinderden mogen wij ons over het welgelukken der
vergaderingen verheugen.
Behalve de gewone lezingen, voordrachten, letterkundige ontledingen e.a. dergelijke oefeningen, hadden wij
het genoegen Mej. Tilia Berg, de nieuwe sekretaresse van
onzen Tak te zien optreden met eene voorlezing van
eene reeks harer jongste gedichtjes. Met genoegen
hoorden wij dat zij veel aan oorspronkelijkheid en
uitdrukking gewonnen heeft. Een stukje uitgezonderd
„Klappende Kusjes," door den heer Dehovre op muziek
gezet, blijft de grondtoon harer gedichtjes echter
wat al te zwaarmoedig.

ZUID-AFRIKA.
Afrikaanders aan Nederlandsche Universiteiten.
Eindelijk heeft de Staatscourant van 15 Juni het
Koninklijk Besluit gebracht, waarbij studenten die
zekere Kaapsche examens hebben afgelegd en aan een
Nederlandsche Universiteit verder willen studeeren,
van enkele examens geheel of gedeeltelijk vrijgesteld
worden.
Behalve het candidaats-examen in de godgeleerdheid
aan het theologische seminarie te Stellenbosch, vrijstellende van het propaedeutisch en het candidaats in
de godgeleerdheid aan een Nederlandsche Universiteit, zijn 't alle examens aan de Universiteit van de
Kaap de Goede Hoop, waaraan de vrijstellingen verbonden zijn. Die Universiteit is slechts een examineerend lichaam. De jongelui, die zich aan haar examens onderwerpen, komen van verschillende Colleges.
De Afrikaanders, die aan een Nederlandsche Universiteit van de verleende voorrechten gebruik zullen
maken, zullen wel meest van het Victoria College te
Stellenbosch komen; en dan van het theologische
seminarie.
Nu het Koninklijk Besluit er is, zullen we maar
niet kligen, dat 't nog zoo lang op zich heeft laten
wachten: een jaar, nadat de nieuwe wet op 't hooger
onderwijs het beginsel Bier vrijstellingen had vastgesteld, aan een Koninklijk Besluit overlatende, te bepalen, aan welke examens ze verleend zouden worden.
Ook zullen we trachten te vergeten, hoe jaren lang
door een onverstandig negeeren van die Kaapsche
examens, de Afrikaanders nergens moeilijker terecht
konden dan aan Nederlandsche Universiteiten. In
Engeland, Schotland en Ierland, in Duitschland en
Belgie, konden zij gernakkelijker vooruitkomen dan
bier te lande. En het gevolg was, dat de Afrikaanders
op een enkele uitzondering na onze Universiteiten links
lieten liggen. Wie zal zeggen, hoeveel nadeel er aan
het nationale karakter van den Afrikaanschen stam is
toegebracht, doordat tientallen van jaren achtereen
zijn zonen, die later de advokaten, rechters, dokters,
predikanten, professoren en staatslieden zouden worden,
wel gedwongen waren, hun opleiding te zoeken buiten
het moederland van hun taal!
Dat is nu voorbij, en de gelegenheid om hier te
komen studeeren is de Afrikaanders aanmerkelijk verHeft. De jongelui behoeven hier niet meer in hun
jongensjaren te komen om eerst het gymnasium af te
loopen of zich voor 't staatsexamen klaar te maken;

ook niet meer na het matriculatie examen, dikwijls
reeds op 16 of 17-jarigen leeftijd afgelegd, het studentenleven hier te beginnen. De ouders in Zuid-Afrika
laten hun zonen niet gaarne zoo jong naar verre
land gaan, vooral niet naar de vrijheid van ons studentenleven. Eerst kunnen zij nu in Zuid-Afrika een
paar examens doen, en dan hier weer in Nederland
de studie voortzetten, zonder noodzaak om, op rijperen leeftijd, alle examens af te leggen.
Nu heeft men gekregen, wat men in Zuid-Afrika
gewenscht heeft, en 't is thans te verwachten, dat er
meer en meer Afrikaansche jongelui hier komen studeeren. Te hoog moet men, althans aanvankelijk, zijn
verwachtingen niet spannen, want de stroom is nu
eenmaal in andere beddingen geleid, meest naar Engeland en vooral Schotland. Zoo licht verandert dat
niet. En hoezeer men de Afrikaansche jongelui hier
is tegemoet gekomen, zoo ver als met de waarborgen,
die onze Universiteits-examens moeten blijven geven,
overeen kon gebracht worden, in vele gevallen zal
men ginds een buitenlandsche Universiteit, met name
een Britsche of Iersche, verkiezen, omdat 't daar toch
altijd makkelijker zal gaan een graad te behalen. Wat
onze Universiteiten uit lien hoofde in aantal zullen
verliezen, winnen zij echter in gehalte.
Hopen we, dat het Koninklijk Besluit in Luid-Afrika
nog bijtijds bekend is geworden, en wie in aanmerking komen om er voordeel van te trekken reeds bij
het begin van het nieuwe leerjaar aan onze Universiteiten kunnen komen. Licht zijn er al schikkingen getroffen om elders te gaan studeeren.
Ten slotte willen wij dankbaar herdenken, wie er toe
bijgedragen hebben — het heeft moeite gekost — om
de slagboomen voor de Afrikaanders op te wernen.
En dan moge in de eerste plaats prof. Bellaar
Spruyt genoemd worden ! Met welke overtuiging en
volharding heeft hij voor dezen maatregel geijverd.
Helaas! hij heeft zijn denkbeeld niet verwezenlijkt gezien. Ten slotte hebben prof. de Louter en Dr.
Mansvelt er hun schouders onder gezet. Eere ook
aan de Zuid-Afrikaamche Vereeniging, die niet opgehoudei heeft, deTe hervorming bij de eene regeering
voor de andere na te bepleiten.
Als men daarbij weet, dat de senaten der Universiteiten er reeds lang voor gewonnen waren, dan
vraagt men zich toch af: hoe heeft 't zoo lang kunnen
duren?

Kinderboeken voor Zuid-Afrika.
Naar aanleiding van wat wij in de vorige aflevering
over Kinderboeken voor Zuid-Afrika schreven, maakt
een lid van het A. N.V. ons opmerkzaam op de VolksKinderbibliotheek onder redactie van (Mevrouw)
Nellie (van Kol), verschijnende bij Masereeuw & Bouten te Rotterdam, Die uitgave is ons bekend. Ze geeft
groote verscheidenheid van lektuur voor kinderen van
verschillenden leeftijd, en wat we er van gezien hebben,
stand ons bizonder aan. Ook wie Been kinderen zijn
zullen er genoeg van hun galling in vinden. Daarbij is
de per's geeing. De enkele deeltjes 20 of 30 cts., de dubbele deeltjes 50 cts. enz. Dat is weinig geld voor
goede waar. Zoo ligt nu voor ons een deeltje van
91 blidzijden, Oink gedrukt op behoorlijk papier,
kostende f 0.20. Het zijn de Kijkjes in het Land
van de Rijzende Zon, schetsjes bijeengebracht door
Nellie, voor kinderen van twaalf jaar en onder, —
onderhoudende lektuur.
Zulke boekjes, in Zuid-Afrika verspreid, zouden
zeker veel goed kunnen doen. Als 't nog niet geschied
is, hopen wij dat er ginds de aandacht op gevestigd
wordt. Maar of deze uitgave tegen de Books for
the Bairns op kan, betwijfelen wij. Wij bedoelen niet:
om haar gehalte, maar reeds hierom, dat de boekjes
niet geillustreerd zijn. 't Is misschien een gebrek van
tegenwoordig, dat men overal plaatjes bij wil hebben,
maar voor kinderen heeft 't toch veel voor; en zooveel te meer als de prenten zoo voortreffelijk zijn
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als in de boekjes van Stead. Dan is er nog het verschil in prijs. De Volks-Kinderbibliotheek geeft waarlijk genoeg voor 't geld,en te leden valt er in haar
deeltjes meer dan in Stead's boekjes, maar deze kosten slechts een stuiver. En tegen dien prijs zullen
deze Hollandsche niet te leveren zijn.
Sedert wij in het vorige nummer over deze zaak
schreven hebben wij echter kennis gemaakt met een
andere uitgaaf, die misschien met Stead's boekjes de
mededinging aan kan. Het is een Hollandsche
uitgaaf van diezelfde boekjes. Te Leeuwarden verschijnt n.l. bij Hepkema & v. d. Velde een verzameling Boeken voor Jongens en Meisjes, elk boekdeeltje 58 bladzijden, elke bladzijde geillustreerd.
Het zijn dezelfde prenten van de Books for the
Bairns. Gulliver's Reizen, dat we in ons bezit hebben,
is opnieuw uit 't Engelsch vertaald, en geed vertaald.
Het papier is nagenoeg 't zelfde als in de Engelsche
uitgave; de druk is kleiner, maar duidelijk genoeg.
De prijs is lien cent. Er zijn zoo al een aanmerkelijk
aantal Books for the Bairns in 't Hollandsch verschenen.
Nu zou 't eervoller zijn, met een geheel Hollandsche uitgave voor den dag te komen; maar
eigen prenten zijn, met den zooveel kleiner omzet,
misschien niet in dien overvloed en van dit gehalte
te krijgen. In afwachting van een eigen verzameling zou echter met deze uitgave alvast gewerkt kunnen worden. Met geldelijke hulp van een of andere
vereeniging hier te lande en medewerking van ZuidAfrika zelf, zouden die Boeken voor Jongens en
Meisjes dan allicht ook voor een stuiver aan de jeugd
ginds geleverd kunnen worden. En dat zal noodig
wezen.

Van onze Vertegenwoordiging
in het Buitenland.

Jhr. De Sturler in Teheran. 1)
Teheran, den 27sten Mei 1906.
Het was van daag voor ons Hollanders een zeer
gewichtige en belangrijke dag, want heden zou onze
nieuwbenoentle Minister-Resident, v ergezeld van zijne
echtgenoote alhier aankomen, Reeds lang te voren
werden er vergaderingen gehouden om te bespreken,
met alle middelen die ons ten dienste staan, het edele
echtpaar waardig te ontvangen.
Sedert afreize van Zijne Excellentie van
Bakoe, hielden wij ons geregeld op de hoogte
met behulp der telefoon, welke sinds kart voor
rekening en Eileen voor den dienst der Maatschappij
voor wegen van Enzeli naar Teheran (Russische
onderneming ) werd aangelegd. Daardoor wisten wij
dat het edele echtpaar heden em twee uren in den
1) Portiet twit ,,op de Hoogte". RE.D,

namiddag te Meyerabad zou aankomen. Meyerabad
ligt ongeveer lien kilometer van Teheran of en is een
landgced, hetwelk gedeeltelijk Europeesch ingericht is.
Voor ontvangst- of afscheidneming van aanLienlijke of
bekende personen is de bezitter, Z. Ex. Moayer-elMamalek,steeds bereid den tuin op elk tijdstip aan de
Europeesche kolonie of to staan. Aldus werd beslot€n
het edele echtpaar aldaar feestelijk in te halen. Om
elf uur gingen wij op weg om de laatste schikkingen
-te treffen; doch helaas, het kwam anders uit dan men
gedacht had, want de tuin was sinds eenige dagen
door een der vele Prinsessen geheel in beslag genomen, om welke reden dan ook, alle manspersonen,
zelfs de eigenaar, ' an daar vergehouden mcesten warden. Ofschoon ons nog weinig tijd overbleef, hebben
wij ons, zoo goed als wij konden, ingericht in een
„caravanserai!" waar de voorbijtrekkende kameel- en
rnuildierdrijvers hunne verfrisschingen, hetzij thee of
limoenwater gebruiken. Juist om twee uur waren de
rijtuigen in 't zicht en hadden wij gelegenheid den
eersten blik op de zoo lang verwachten te slaan.
Nauwelijks hield het rijtuig stil, of reeds sprong, veerkrachtig en nog geheel frisch na zulk eene vermoeiende
reis, onze Minister-Resident, Z.Ex. Jonkheer de Sturler
nit 't rijtuig, gevolgd door Zijne beminnelijke echtgenoote, die ons reeds dadelijk voor zich wist
in te nemen.
Na voorstelling der leden en na een paar hartelijke
woorden te midden van aangapende kameeldrijvers,
noodigden wij den Heer en Mevrouw de Sturler uit
eenige oogenblikken in de „caravanserail" te verpoozen
under aanbieding onzer verontschuldigingen, dat wij
niet in de gelegenheid waren hen waardiger te ontvangen, daar bovengenoemde tuin in beslag genomen
was door Perzische vrouwen, waarvoor alles gesloten
bleef.
Kortom, na een uur verpoozing, hetwelk in aangenaam gekout snel voorbij ging en gebruikt werd
om de officieele kleeding aan te trekken, aanvaarden
wij den tocht naar de hoofdstad van Perzie. Vlak bij
Teheran had de officieele ontvangst plaats in den
tuin van Z. M. den Shah van Perzie, van waar onze
Minister-Resident, gezeten in een rijtuig, bespannen
m gt zes paarden, gevolgd door Een tweede met 't ier
paarden, waarin Mevr. de Sturler had pLats genomen
zijn intocht hield in de stad, begeleid door eene atdeeling Kozakken en voorafgegaan door allerlei waardigheidsbekleeders. Wij Hollanders hadden ens reeds
naar de legatie begeven, alwaar de aankomst om vijt
uur 's namiddags plaats vond. Het was voor ons een
trotsch gevoel weder eens de Hollandsche driekleur
op den top van het legatiegebouw te zien wapperen
en alien uitten den wensch, dat de komst van onzen
tegenwoordigen Minister-Resident en zijne echtgenoote
voor de Hollandsche belangen in Perzie het groote
nut moge hebben, dat wij er van verwachten.
De Vertegenwoordiger van het Algemeen Nederlandsch Verbond in Perzie
J. P. DE HOOD.

c/f
De Hollandsche kolonie te Harrison,
South Dacota.
Misschien is het aardig voor een stukje in Neerlandia
wanneer ik iets over de Kolonie vertel.
Omstreeks 1850, zooals ik mij meen te herinneren,
waren in Holland godsdienstgeschillen uitgebroken tusschen verschillende kerkgenootschappen, vooral meen
ik omdat de afgescheidenen niet als LeAaand kerkgenootschap werden erkend van Staatswege. Vele afgescheidenen waren zoo weinig met den toestand in
Holland ingenomen, dat zij teAoten naar Amerik,t
to gaan. Sommigen trokken naar den Stiat Virginia,
sommigen naar Michigan, waar op het oogenblik
een zeer groote Hollandsche Kolonie is en aficer_n
naar Pella in den StaLt Icwa. Le__e LiLtsicn iijn het,
welke later uit trekiucht verder mar het vv est,n

180

NEERLANDIA.

trokken en de Hollandsche Kolonies te Orange City
en te Harrison, South Dacota stichtten. Over deze
laatste Kolonie alleen ga ik nu schrijven.
Een Lange tocht door de kale Amerikaansche prairies, eindelooze prairiegrasvelden afgewisseld op
groote afstanden door een huis of een dorp, brengt
den bezoeker naar Harrison. De loome glowing van
het terrein en de eentoonigheid van het land zonder
boomen drukken den reiziger, wanneer hij zoo uren in
een trein zit uit te zien. Hoe goed het mij deed,
na de reis, in de Hollandsche Kolonie te Harrison
allervriendelijkst te worden ontvangen en het kleine
dorp met een 150 inwoners eenigermate Hollandsch
te vinden, laat zich denken ! De twee kerken met hun
kleine witte torentjes, de school en de hooge school,
the college, maken het plaatsje een middelpunt voor
de omgeving mijlen in het rond. 1k stand verwonderd
te kijken, toen ze mij • vertelden, dat ze een college
hadden, waar o.a. Grieksch, Latijn en Hollandsch geleerd wordt! Wij zouden het een gymnasium noemen
en dat is een stadje van 150 inwoners! Ook Hollandsch
wordt daar geleerd, en alleen daar, want de lagere
school geeft geen Hollandsch, zooals niet verwacht kan
worden van een Amerikaansche openbare school. Het
gevolg nu is, dat de Hollanders in Harrison allemaal vloeiend Hollandsch spreken, maar dat alleen
de oorspronkelijke Hollanders hun eigen taal
schrijven kunnen. Weinigen slechts nemen het Hollandsch op, wanneer ze op „the College" komen, geloof ik.
Voor het Algemeen Nederlandsch Verbond is hier een
groot veld, dunkt mij.
Landbouw is de voornaamste bezigheid onder de
Hollanders en in de jaren van een goeden oogst, zooals 1905 is geweest, is iedereen welvarend; de winsten
en verdiensten zijn groot. Het is een bijzonder genoegen om met de menschen te praten, hun voortvarendheid en ondernemingsgeest te zien. Dat zijn niet meer
de oude Hollanders langzaam en voorzichtig op hun
doel afgaand, niet te veel wagend in eenige onderneming, maar dit zijn Amerikaansche Hollanders,
die voor een nieuwste zaai- of maaimachine een heele
groote som zullen besteden en wagen om later misschien meer land te kunnen bewerken, die niet bang
zijn hun vermogen op een kaart te zetten en na verlies weer met nieuwen moed beginnen; dit zijn voortvarende, vrije burgers, die zich zelfbewust zijn en
geen standverschil meer gevoelen, zooals wij dat in
Holland kennen. De Hollandsche boeren daar zijn
zoo gemakkelijk in den omgang, zij zorgen zoo goed
voor hun uiterlijk en zijn zoo ontwikkeld, dat ik niet
geloof, dat remand hen ooit met dien welwillenden
beschermenden toon zal toespreken, die het onmiskenbare
teeken is, dat men zich uit zijn hoogeren stand goedgunstig neerbuigt. Die benijdenswaardige kracht van
het yolk hier in de Vereenigde Staten, die zelfbewustheid van het individu brengen alle bezoekers uit
Europa in uitgelaten bewondering en het is een genoegen waar te nemen, dat de Hollandsche Kolonie
in Harrison in sterke mate die Amerikaansche eigenschap verworven heeft.
Daarmee echter hebben de Hollanders in Harrison
in het geheel niet hun vaderlandsch karakter afgelegd.
De taal heeft zoo'n invloed gehad, dat toen in Harrison een groot aantal Hollanders kwamen na den
Amerikaansehen burgeroorlog 1865, de Hollandsche
taal reden was van een verdeeling en afscheiding in
de kerk. Er moest volgens de nieuwe nederzetters in
het Hollandsch gepreekt en Zondagschool gegeven
worden. Er was een andere officieele reden, vrijmetselaars waren ontdekt onder het kerkbestuur
van de oude kerk, maar de taal schijnt de
hoofdreden van de afscheiding te zijn geweest. De
twee kerkgenootschappen bestaan nu nog naast elkander. Beide kerkgenootschappen hebben zeer geloovige volgers; de gezinnen die om den geloove naar
Amerika trokken, hebben hun geloof hoog gehouden.
Wat de taal betreft natuurlijk heeft die wel wat
geleden en invloed van die oue- of ole-country, zooals de bewoners zeggen, zou wel heel gewenscht zijn.

Een kerktoren was door een van mijn vrienden niet
gebouwd of opgeknapt, maar: gefixed. Een van de
stopwoorden om uit te drukken toestemming en overtinging op een vraag, waar wij zouden zeggen: Ja,
dat zou ik denken ! is veramerikaanscht in ,You bet
you", een uitdrukking, die aardig de dobbellust van
den Amerikaan toont — een Amerikaan wit altijd
werden en geen, uitdrukking wordt vaker gebruikt dan
„you bet you", al hoewel een van de twee „you's"
misplaatst is.
Rondom Harrison in Holland en in Corsica zijn ook
vele Hollanders; alien behooren tot de Harrison Kolonie. Corsica ligt aan de spoorweg en vele huizen
van Harrison werden naar Corsica gerold om van
den spoor voordeel te trekken. Die kleine houten
Hollandsche dorpjes met hun heldere witte huisjes
in de eentonige prairien van South Dacota zal ik
niet licht vergeten en het gastvrij onthaal evenmin.
H. LAMAN TRIP.
Vertegenwoordiger te Kansas City.

Uit Mexico.
Evenals in Holland, waar in verschillende streken
zeer verschillende levensomstandigheden heerschen, is
dit het geval in Mexico, een veel grooter land met
zeer verschillende klimaten en voortbrengselen. De
volgende inlichtingen moeten dus als plaatselijke beschouwd worden.
Tabasco is een laag, tropisch land, eene der vruchtbaarste en rijkste staten van Mexico. De voornaamste
tak van nijverheid is de landbouw; de voornaamste
voortbrengselen zijn: cacao, suiker, tabak, koffie, rubber, mahonie- en cederhout. Er wordt ook veel aandacht aan de veeteelt gewijd; vanille wordt in wilden
staat in de. bosschen aangetroffen, kokospalmen groeien er zeer goed; evenwel slechts in den laatsten tijd
werden eenige plantages op kleine schaal aangelegd.
Ook bananen, sinaasappelen, citroenen, mangos enz.
leveren zeer goede resultaten op en zouden op groote
schaal geteeld kunnen worden, daar zij zeer winstgevende uitvoer-artikelen voor de Ver. Staten zijn.
Mijnindustrie is hier bijna onbekend; in den laatsten
tijd werden petroleumbronnen ontdekt, en mij is een
koolhoudend gebergte bekend, waar ook sporen van
petroleum aanwezig zijn. Ik ben er zeker van dat
men hij nasporing ook goud kan vinden.
Daar Tabasco zeer waterrijk is worden de voortbrengselen per kanoe of rivier-stoomboot naar St.
Juan Bautista, de hoofdstad van den Staat, vervoerd
en van daar is er een rechtstreeksche stoomvaartlijn
naar Vera Cruz. De vervoerkosten zijn zeer hoog, de
vracht van Vera Cruz naar Europa is goedkooper
dan die van Tabasco naar Vera Cruz. Handel en
scheepvaart zijn in handen der Spanjaarden, die een
echten woekerhandel drijven, groote kapitalen achter
zich hebben en op deze wijze den handel in Tabasco
monopoliseeren. Algemeen wordt het gebrek aan een
spoorweg gevoeld die de vracht aanmerkelijk goedkooper zou maken. Het is werkelijk te hopen, dat er
spoedig een tot stand kome, daar antlers de suikerindustrie een treurige toekomst tegemoet gaat. Deze
is nl. in Vera Cruz en andere Staten in den laatsten
tijd zeer uitgebreid en de suiker van Tabasco kan
door de enorme vracht en de lage prijzen met die
der andere Staten niet concurreeren. De productie is
veel te groot voor eigen gebruik. Tabasco is eene
der weinige Staten van Mexico die geen spoorweg
bezitten. Eene concessie is zeer licht te verkrijgen.
Zouden Hollandsche kapitalisten er niets in zien?
De eenige Hollandsche goederen, die ik hier aangetroffen heb, zijn: boter, kaas, kaarsen, jenever, linnen. De heer Henri Walewyk, Hollander, dien ik het
genoegen had in Mexico's hoofdstad aan te treffen
en naderhand in dezen Staat, heeft het geheele land
met linnen goederen bereisd en kan wellicht zeer nuttige inlichtingen verstrekken. Hij woont te Brussel,
Chaussee de Waterloo 479. Het zou wellicht van
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belang zijn hem aan te schrijven. Er is pier geen en.
kel Hollandsch handelshuisgevestigd, die de gevraagde
gegevens kan verstrekken.
Wm. C. DE WIT.
Cardanas, Juni 1906.
Uit Yokohama.
Tot mijn leedwezen moet ik u den dood melden
van den heer L. C. M. Langguth. Hij stierf den
24sten April in den ouderdom van 54 jaar plotseling
aan een hartverlamming.
Zijn plaats in onze kleine kolonie zal niet gemakkelijk weer vervuld kunnen worden. Hij was ons alien
gedurende de twee jaren, dat wij met hem mochten
verkeeren, een vriend en raadsman; onze nationale
belangen droeg hij een warm hart toe, de Leeskring
„Hollandia" dankte aan hem zijn oprichting.
Wm. HOLST.
Yokohama, 30 Mei 1906.
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III. Voor het geven en vragen van inlichtingen buiten zijn beroep.
IV. Voor het geven en vragen van inlichtingen o p koloniaal ekonomisch gebied.
Het nut van deze drie afdeelingen behoeft geen betoog, waar het bestuur nu dikwijls lastig gevallen
wordt met vragen van heinde en ver, welker beantwoording even goed, ja zelfs beter, door belangstellende leden kan geschieden, zal het door deze rubriek
niet weinig verlicht worden.
V. Pers en letterkunde.
VI. Voor de vervulli-ng van kleine opdrachten in de plaats der inwoning.
VII. Voor verzamelaars.
Verzamelaars van munten, curiositeiten, postzegels
en briefkaarten enz., vinden in deze rubriek een ruim
veld.
VIII. Voor bezoek of persoonlijke hulp.
Een lid, dat zich hierbij aansluit, is bereid een
vreemd lid dat de plaats zijner (harer) inwoning bezoekt, met inlichtingen van zakelijken aard enz. van
dienst te zijn.
BEPALINGEN.

Oproep.
Aan de leden van het A. N. V.
In verband met de groote vlucht, welke het A. N.V.,
zoowel in Nederland als over de geheele wereld heeft
genomen, is bij ondergeteekenden de vraag gerezen
of het niet wenschelijk zou zijn de onderlinge band
tusschen de leden te versterken.
Zij stellen zich voor dat zulks bereikt kan worden,
wanneer er voor de leden gelegenheid bestaat zich met
elkaar — indien gewenscht — in verbinding te stellen, zich naar de mate hunner krachten den medeleden
nuttig of aangenaam te zijn en van voorlichting te
dienen.
Te dien einde is besloten een afdeeling in het Verbond op te richten, welke de afdeeling „W e d e rkeerig Dienstbetoon" heet.
Het is niet verplichtend voor leden van 't A. N.V.
zich erbij aan te sluiten, toetreding is kosteloos.
De toetreding mag aan elk practisch en ideaal belang worden dienstbaar gemaakt, alleen worden godsdienst en staatkunde uitgesloten (art. 4 der statuten
van het A. N.V.Q.
Zij, die zich voor „W. D." wenschen te laten inschrijven, hebben het bijgevoegd formulier in te vullen
en te teekenen, waaruit moet blijken, wat zij in W. D.
zoeken, en waarin zij anderen nuttig kunnen zijn.
Deze gegevens worden verzameld in een ledenlijst,
welke elke maand in Neerlandia wordt afgedrukt, terwill iedere maand een aanvuliingslijst wordt opgenomen
met eventueele veranderingen.
Eens per jaar verschijnt er een volledige alphabetische inhouds-opgave van de namen der leden, van
onderwerpen en van woonplaatsen.
Teneinde het overzicht gemakkelijk te maken, zijn
de volgende rubrieken ingesteld, bij een of meer waarvan de leden zich naar verlangen kunnen aansluiten.
I. Voor genoegen, gedachtenwisseling, bezigheid.
Deze rubriek behoeft weinig verklaring. Elk ideaal
aangelegd mensch gevoelt het genoegen te kunnen
briefwisselen over onderwerpen op het gebied van
kunst, wetenschap, enz. of om op papier met beschaafde lieden van beide seksen in alle deelen der
aarde te gezelsen.
Zij staat niet toevallig nummer een.
IL Voor het geven en vragen van inlichtingen in zijn beroei).

Art. 1 •
Het doel van W. D. is de leden nuttig en aangenaam te zijn, door hen desverlangd in briefwisseling
te brengen met zoo vele leden van 't A. N. V. als
mogelijk is, in alle deelen van de wereld.
Art. 2.
Dit doel wordt bereikt:
a. door het samenstellen van eene lijst, waarin de
leden worden opgenomen en waaruit blijkt, op
welke wijie zij elkaar nuttig of aangenaam kunnen
zijn.
b. door te trachten den kring harer leden steeds uit
te breiden.
Art. 3.
De aard der briefwisseling is geheel ter beoordeeling der leden; slechts godsdienst en staatkunde
zijn uitgesloten.
Art. 4.
Men kan te allen tijde als lid bedanken. Het is
echter wenschelijk zulks tegen 1 Januari en 1 Juli
te doen.
Art. 5.
Het bestuur heeft te alien tijde het recht tot vervallenverklaring van het lidmaatschap, wanneer het oordeelt, dat een lid niet voldoet aan de eischen door
W. D. gesteld. Dit zal schriftelijk aan de (n)
belanghebbende worden medegedeeld en worden opgenomen in het eerst verschijnend nummer van Neerlandia.
Art. 6.
De uitgeslotene kan mondeling of schriftelijk in beroep komen bij de algemeene vergadering; in dien
tusschentijd moet hij (zij) zich echter als uitgesloten
beschouwen.
Art. 7.
Een uitgesloten lid kan, na verloop van minstens
een jaar na den dag der uitsluiting, opnieuw lid worden, mits voldoende aan de bepaling van art. 10.
Art. 8.
Hij ( zij ), die vrijwillig uittreed, kan te alien
tijde weder als lid worden toegelaten.
Art. 9.
De rechten der leden zijn aan ieder lid een schrijven te richten en van hem (haar) te verlangen, dat
hij ( zij ) krachtens art. 10, daarop antwoorde.
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Art. 10.
De verplichtingen der leden zijn:
a. zich te houden aan de bepalingen en aan de besluiten van 't bestuur en de belangen van W. D.
zooveel mogelijk te behartigen.
b. de ontvangen brieven der leden welwillend, en zoo
spoedig mogelijk, te beantwoorden.
c. aan den administrateur van 1 A. N.V. hun nauwkeurig adres op te geven, alsmede zoo spoedig
moge10, de blijvende wijzigingen daarvan.
Art. 11.
De leden moeten in hun brieven aan de leden of
aan het bestuur, behalve hun nauwkeurig adres, het
nummer vermelden, waaronder zip zijn ingeschreven
(z. g. Stamboeknummer S. N.).
Art. 12.
De regeling van de verbintenissen, die voortvloeien
uit de onderlinge briefwisseling der leden, is aan
henzelven overgelaten en worth beschouwd als hun
persoonlijke aangelegenheid.
Art. 13.
Verzamelaars van postzegels, prent-briefkaarten,
dagbladen, voortbrengselen der natuur enz., die in
de ledenlijst als zoodanig worden opgenomen, mogen
zich in het belang hunner verzamelingen slechts wenden tot die leden, die uitdrukkelijk zijn opgegeven als
verzamelaars van dezelfde verzamelingen. Ook moeten
de desbetretfende leden zich bereid verklaard hebben
met de aanvragers dezer voorwerpen te ruilen, alvorens aan hen zendingen kunnen worden gedaan.
In het tegenovergestelde geval hebben zij geen recht
op antwoord.
Het is niet twijfelachtig, dat zij, wier gezichtskring
zich verder uitstrekt dan de naaste omgeving, in W.
D. de middelen zullen aantreffen om zich te beschaven en te ontwikkelen of om zich op aangename
vvijze bezig te houden. Terwij1 men zoodoende zijn
eigen belang dient, werkt men tegelijkertijd wellicht
onbewust mede aan de vertrouwelijke en vriendschappeliike toenadering van leden, die allen tot onzen
stam behooren in de meest verwijderde deelen der wereld,
tengevolge waarvan de band tusschen al diegenen —
leden van 't A. N.V. met een doel en streven — nauwer zal worden aangehaald en dit voor de toekomst
een onberekenbaar nut kan hebben.
B. VAN DEN KIEBOOM.
FRED. OUDSCHANS DENTZ.
ED. HOYER.
Dordrecht, Zomermaand 1906.
Het Hoofdbestuur ondersteunt gaarne dezen oproep.
De Afd. W. D. zal den zelfden dienst verrichten
als een telefoonkantoor: het zal de leden desverlangd
aansluiten tot onderlinge gedachtenwisseling of inlichting over bepaalde onderwerpen.
Wie zich wenschen te laten inschrijven worden verzocht inliggend formulier nauwkeurig ingevuld te zenden aan den Administrateur van het A. N.V., Wijnstraat 81, Dordrecht.
leder krijgt een volgnummer.
De lijst der adressen wordt in het volgend nummer
afgedrukt en elke maand aangevuld.
Het Hoofdbestuur spreekt 'den wensch uit, dat het
wederkeerig dienstbetoon welke aan deze nieuwe instelling van het Verbond ten grondslag zeer moge
medewerken tot aansluiting van de Nederlanders verspreid over de geheele wereld en tot verhooging van
het stambewustzijn.

Voorkeur aan vreemde nijverheid.
Hooggeachte Redactie.
Dezer dagen verschillende werken van mijn bet-.
overgrootvadex doorbladerende trof mij in zijn „Hollands Arkadia of Wandelingen in de omstreken
van Haarlem" (uitgegeven 1104) het volgende, waaruit
blijkt, dat oak reeds then het verkiezen van voortbrengselen van buitenlandsche industrie boven die
onzer Nederlandsche nijverheid in ons land geen gewoon verschijnsel was.
Ter nadere toelichting zij medegedeeld, dat het gezelschap, dat in „Hollands Arkadia" de „Cmstreken
van Haarlem" bezocht, op de eerste wandeling in
Zandvoort aangekomen, zich daar in de geschiedenis
van dit dorp verdiept. De beschieting van Zandvoort
door de Engelschen, een jaar gelecien (1803) komt
ter sprake. Antonie, een van 't gezelschap noemt nu
den naam van een zekeren Matthijs Molenaar, die
naar een in brand gestoken pinkje zwom en dat moedig onder het geschut van den vijand uitbluschte. Uit
dankbaarheid werd hem een doos geschonken, die tot
opschrift had 'n gedichtje, waarin zijn moedige daad
werd geprezen . „Ik heb mij" gaat Antonie voort
„een doos laten schilderen in denzelfden smaak, als
hij er een tot een geschenk gekregen heeft. Aileen heb
ik, gelijk natuurlijk is, het versje er niet binnen in,
dat Matthijs Molenaar heeft. Zie hier is de doos. Zij
is in Haarlem geschilderd. 't Is inlandsch verlakt, dat wel tegen het Engelsche aan kan". Een der
wandelende dames zegt hierop: „Ja, als het den naam
van Engelsch maar had. Althans verlakt uit een
Haarlemsche Fabriek werd op een n a a gsche kermis, terwijl men met de Engelschen in
oorlog was, versmadelijk voorbijgegaan, zolang als
het bekend stood voor H a a r l e m s c h verlakt, maar
then men den kunstgreep gebruikite, om het voor Engelsch te verkoopen, then was alles wel, en het ging
weg als rook".
Cornelis, een der andere wandelaars vervolgt:
„Daar wij van dezen redenloozen tegen: in tegen
het Nationale spreeken, moet ik u in het voorbijgaan
iets zeggen van het uitmuntend papier van den Fabrikant Kool aan de Z a a n, dat tegen het Engelsch zo
uitsteekend monsteren kan, en in prijs ver beneden
hetzelve is. Dit was met den naam van den maker aan
zeker Comptoir aangekomen; maar het beviel niet;
Kool geraden zijnde om een Engelschen naam in hetzelve te zeiten om de zwakheid der natie te gemoet
te komen, weigerde zulks, maar liet zich overhalen
om een Engelsch woord in hetzelve te plaatsen. Kool
biedt zijn papier weder aan met zijn eige merk.
Maar vergeefsch, men beroept zich aan dat Comptoir
op het papier met Engelsch Woord er in, ... als Kool
zulk papier kon leveren. — En ziet: het was hetzelfde
papier van Kool".
Een vierde wandelaar vraagt: „Maar is dan onze
Natie van die zucht tot het vreemde niet genezen?"
Wij kunnen een eeuw later, helaas niet anders dan
een ontkennend antwoord hierop geven.
Of de verklaring, die A. Loosjes Pz., den wandelaar Cornelis van die zucht tot het „vreemde" laat
laat geven, n.l.:
„onze Natie bestaat voor een groot gedeelte uit
vreemdelingen, die, terwij1 ze 2ich op omen bodem
verrijken, alles wat in hunne landen goed is of
schijnt, als wonderen opvijselen", de juiste is, laat
ik daar.
Met de meeste hoogachting
A. LOOS J ES.
Sneek, 19 April '06.
t.At

Begraven en verrijzend Nederlandsch.
Het graafschap Bentheim was vroeger in taal en
zeden meer dan half Nederlandsch. In alle Hervormde
kerken (en er waren toen geen andere) werd in 't
Nederlandsch gepredikt; Ds. Vink schreef 1835 zijn
geschiedenis van het graafschap in 't Nederlandsch —
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een vrijwel afdoend bewijs, dat destijds iedereen er
Nederlandsch kon lezen, De Nederlandsche regeering
heeft natuurlijk niets gedaan om dit in stand te houden. Volkseer was na 1848 evenmin regeeringszaak
als kunst; en ondersteuning van Godsdiensteelening
in de Ned. taal zou immers bovendien in strijd ziin
geweest met de neutraliteit. Zoodoende vond de Pruisische schoolmeester, die in 1866 tengevolge der inlijviilg een reads half toebereiden akker; en
thans kunnen van 't jonger geslacht slechts enkelen
\Ink nog lezen; en alles spree'-d Plat- en schrijft Hoagduitsch.
Maar in den jongsten tijd is er weer uitzicht op
verbetering. En daarenboven zijn er Nederlanders
voor Nederland te redden: een aantal fabrieksarbeiders, bepaaldelijk te Schuttorf bij Bentheim.
Deze menschen kunnen hunne taal behouden en in
hunne omgeving belangAelling in haar en in hun
vaderland, door Duitschers zoo vaak verkeerd beoordeeld, opwekken; zij kunnen ook door die omgeving
worden opgeslurpt, dat hangt van o n s af.
En wat kunnen we er aan doen?
In de eerste plaats boeken zenden. Pfarrer Bornflem leider der Inwendige Zending te Schuttorf, zelf
vlot Nederlandsch lezende, zal zich gaarne met ontvangst en verspreiding belasten. Voor zoover ze een
kerkelijke kleur dragen, moet deze Ned. Hervormd
zijn; maar ook onkerkelijke geschriften zullen welkom we zen, mits natturlijk niet tegen Godsdienst,
zedelijkheid of maatschappelijke orde gericht. Trouwens ik geloof niet dat een lid van ons Verbond zoo
iets zal zenden.
Dr. W. ZUIDEMA.

cit
„Afzijdig".
In de laatste vergadering van Groep Nederland, te
Dordt, werd voorgesteld in een motie, de wenschelijkheid uit te spreken, om nog een afzijdige houding
aan te nemen, ten opzichte van de pogingen om tot
een Nederllndsch-Belgisch Verbond te komen.
Van de Bestuurstafel kwam be7waar tegen het wood
„afzijdig", dat niet zou bestaan en niet te begrijpen
was.
Uit een artikel in De Avon d p o s t Inn 23 en 24
Juni 11, over Ibsen knippen wij nu:
Genii( meer dan een van de personen uit zijn drama's, gebeurde het Ibsen dikwijls dat hij om zeer
onbeduideee persoonlijke redenen zich af 'ijdig hield
zelfs waar het iets betrof dat hem sympathiek was.
„Afzijdig" blijkt dus ook elders wel bekend te zijn
en verstaan te worden. ')
Mr. P. VAN MEURS.
's-Gravenhage.
1) Wat niets bewiist ten voordeele van dit germanising'
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ALLERLEI.
De graven op Spitsbergen.
Het A. N,V. heeft wil van zijn bemoeiingen tot herstel der graven van Nederlanders op Spitsbergen.
De bladen to0 meldden:
„Hr. Ms. pantserdekschip „Friesland" al 12 juli
van Nieuwediep vertrekken, naar Spitsbergen, om de
graven der aldaar begraven Nederlanders in orde te
brengen".
Naar aanleiding van dit feit enkele geschiedkundige
herinneringen:
Spitsbergen was in de 17e eeuw eene Hollandsche
bezitting; 't was als de Staten van Holland in 1(ii35
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aan den Koning van Denemarken schreven: „in den
jare 1594 bij de ingezetenen deeser landen, onder
onse baniere, ontdekt en geOccupeerd, en tot nog toe
gepossedeerd". Op de westkust, „daar het alom van
visch grimmelde", hadden de Hollanders Smeerenburg
gesticht, om er het seek tot traan te koken, die dan
,,gevaat" aan boord der schepen gebracht werd. De
walvisschen, die daar gevangen werden, waren zoo
groot, dat van een visch wel honherd vaten traan
kwam.
De hoofdgebouwen dezer stall waren dus de traankokerijen, pakhuizen en kuiperijen, maar er was ook
een groot aantal woonhuizen, want zoolang de schepen er vertoefden, woonden de kommandeurs aan wal,
en 't getal van arbeiders en matrozen, die hier bijeen
waren, beliep „verscheidene duizend".
Dat was daar een leventje in de zomermaanden! In
de laatste dagen van Mei kwamen de schepen aan,
en dan gingen poolvos en ijsbeer op den loop, en verscholen zich tusschen de Bergen. Allerlei y olk kwam
mee om een goed duitje te verdienen"; negocianten
en vettewariers sloegen er hun kramen en komenijen
op; ja, de Bakker blies er, zoowel als in Holland,
op den hoorn, als de warme bollen uit den oven
kwamen.
Den gantschen zomer was het te Smeerenburg zoo
levendig als op een Hollandsche kermis, maar in Augustus ging alles weer naar huffs en een doodsche
stilte verving er het vroeger gewoel. Van September
tot Mei logeerden weer de beeren en vossen in de
leege huizen der Hollanders".
Tot zoover de beschrijving, die men kan vinden in
D e 0 u d e T ij d, jaargang 1874, blz. 284.
Juli 1878 lag aan het verlaten strand een Nederlandsch schip, de „Willem Barents" en schreef de
jonge zee-officier Koolemans Beynen naar 't Vaderhnd 1):
„Zoodra het schip veilig en wel ten anker lag,
gingen de officieren en manschappen naar den wal
om het oude Smeerenburg te bezoeken.
„Wat waren er van die eenmaal zoo druk bezochte
levendige plaats, weinig sporen meer overgebleven!
Wat was die vlakte doodsch en verlaten, waar eens
jaren lang zulk een vroolijk gewoel had geheerscht!
„De voorm q lige plaatsen der 7 Kamers (die van
Amsterdam, Rotterdam, Middelburg, Vlissingen, Enkhuizen, Delft en Hoorn)waren evenwel nog goed te
herkennen aan de overblijfselen der cirkelvormige
muurijes, waar de traanketels blijkbaar op gerust
hadden.
,, De meeste kisten waren opengebroken, de grafkruisen omgewaaid en doodshoofden en beenderen
ligen alom verspreid.
„De kisten werden met de halfvergane deksels weder
dichtgetimmercl, de kruisen opnieuw opgericht en den
volgenden dag, op het hoogste punt van den grafheuvel, te midden der graven, een groote steenhoop
gebouwd, waartegen met eenige helling de uit het
vaderl a nd meegebrachte steen werd geplaatst.
,,Laat in den avond even voor middernacht, werd
door de geheele bemanning een laatst bezoek aan due
plaats gebracht, bij e gelegenheid de kommandant
in korte woorden het navolgende zeide:
„Mannen! door het oprichten van dezen steen ver,,vullen wij een wensch van de Nederlindsche natie,
„die hier op deze begraafplaats van reeds lang ge„storven Vaderlandsche zeelui, eeii kennelijk huldebFk
„wil pl iatsen, ter herinnerin g, aan de knene dac'en
„en den kloeken ondernemingsgeest onder onver„schrokken zeevaarders.
„Eeuwen heeft hun arch hier gerust en als wii rond
„ons kijken, blijkt dat van vele dier graven nog slechts
„weinig is overgebleven, maar wat niet vergaan is en
„wat niet zal vergaan zoolang Holland's vlag nog
„fier op alle zeeen wa p it, dat is de achting en eerbied,
Zie Leven en Streven van L, R Koolemans Beijne p , door
Charles Boissevain, hi. 149
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„waarmede hun nakomelingen de herinnering in eere
„houden aan die mannen, die eeuwen geleden zooveel
„gedaan hebben voor de eer en welvaart van 't ge„liefde Vaderland”.
„Het was een vreemd schouwspel, die 14 gezonde,
levenslustige zeelieden op die doodsche grafheuvel van
lang gestorven, vaderlandsche zeelieden daar op dat
verre, vreemde strand, druk aan het werk te zien om
een taak der liefde te vervullen, en ik kan verzekeren, dat — zoo er ook al in Nederland personen
bestaan, die er mee spotten — er geen onder die 14
mannen was, die niet ernstig onder den indruk was
van het werk dat verricht werd.
Een Afrikaner over Nederland.
De heer F. T. Schonken, een Afrikaner, die thans
te Leipzig studeert, een achterkleinzoon van den beroemden vaortrekker Pieter Retief, begint in het Juninummer van het Afrikaansche tijdschrift „De Goede
Hoop" een geestdriftig en warm gesteld artikel: „Wat
Nederland voor de Wereld heeft gedaan".
Kenschetsend is 't voor de toenemende belangstelling in Nederland daar ginds, dat een jonge Afrikaner in dit flinke maandblad over dit onderwerp
schrijft:
Wat hij zegt, kan voor de Nederlanders niet nieuw
zijn; maar de wijze waarop hij Nederland en de
Nederlanders ziet, is natuurlijk wel belangwekkend;
onze ruimte evenwel is te beperkt om het uitvoerige
artikel in zijn geheel op te nemen. Maar wij willen
toch niet nalaten hier aan te halen, hoe hij het streven
van het Verbond schetst:
„Tans bespeurt men aan alle kanten de tekenen van
wederopbloei, een bedrijvig leven heerscht overal, een
zelfbewust eergevoel in eigen onderneming; eigen
kunst, eigen produktie is aan 't ontwaken, het yolk
leert zich langzamerhand verzetten tegen indringen
van buiten en nadoen van het vreemde. Dat er nog
wel te verbeteren valt geef ik gaarne toe; doch, waar
in onze tijd overal geklaagd wordt over karakterschaarste en na-aperij — niet het minst in het grote
Duitsland! — hoeven Holland's tekortkomingen
niet zo zeer te bevreemden, vooral waar wij uit de
loop der staatkundige geschiedenis van 't land zo
veel kunnen verklaren. Het nationaal zelfvertrouwen
en zelfbewustzijn op alle manieren aan te wakkeren,
dat is de taak die zich het „Algemeen Nederlandsch
Verbond" heeft gesteld, een streven dat ook ons,
stamverwante Afrikaners, niet onverschillig kan zijn".

W. 13.
In onze boekenwereld hebben deze letters een bijzondere beteekenis gekregen.
De eerste jaargang toch der Wereld-Bibliotheek,
onder leiding van L. Simons en uitgegeven voor de
Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, door
G. Schreuders, Amsterdam, heeft een schat van oude
en nieuwe, oorspronkelijke en vertaalde boeken gegeven,
in handig formaat, met mooie duidelijke letter gedruid, waar noodig met platen versierd — men denke
aan het dubbele Rembrandt-nummer, door F. Schmidt
Degener, een der beste werkjes in deze dagen over
den grootmeester onzer schilders geschreven, alles
voor 20 ct. per deeltje, in carton 30 ct., geb. 40 ct.
Aan den nieuwen jaargang is nu ook een afdeeling
N. B. (Nederlandsche Biblotheek) toegevoegd. In
voorbereiding zijn reeds:
Opstellen van Nic. Beets;
Bloemlezing uit het beste Vlaamsche proza der 19e
eeuw, door Em. de Born;
Een roman van Mevrouw Bosboom Toussaint;
Beredeneerde bloemlezing uit Bilderdijks werken,
door Willem Kloos;
Haarlemmermeer-schetsen van J. Eigenhuis;
Wrakke Levens van G. van Hulzen;
Dichtbundel van Victor de la Montagne;
Het tooneelspel „De Veroveraar" van Mevr. SimonsMees ;
Nieuwe bewerking van Reijnaert de Vos, door Stijn
Streuvels.
Een echt Hollandsche winkel in Chicago.
Uit het Chicago'sch blad On z e T o e k o m s t:
Heb je de nieuwe uitstalling van Kuyvenhoven gezien? „Honest John" heeft altijd wat nieuws. Daar
heb je benevens echte Hollandsche groene zeep, die
misschien nergens anders in Chicago te bekomen
is en Goudsche pijpen, ook Hollandsche klompen,
zuiver geimporteerde Hollandsche kaas en raapolie,
de bekende Haarlemmer-olie en Berenburger kruiden,
enz., enz. Wanneer men in zijn winkel komt ontvangt
men oogenblikkelijk den indruk, dat men bij een Hollander is. De eerste blik, die men naar binnen werpt,
valt op een prachtig portret van Koningin Wilhelmina.
Alles echt Hollandsch.
Holland op z'n malst.
Op de loketten van het koninklijk Nederlan d s c h
Hoofdpostkantoor te Amsterdam prijkt het woord
guichet.

Postpakettendienst naar Amerika.
De Van-Dag-tot-Dag-schrijver van 't A. H. zegt in
het nummer van 18 Juni:
De Ned. K. v. K. te New-York heeft krachtige betoogen geleverd te 's Hage om een einde te maken aan
de omslachtige wijze waarop postpakketten van Nederland naar Amerika worden verzonden! Dit geschiedt
thans...... via Bazel—Cherbourg. Vraagt men waarom
dit op zijn elf-en-dertigst moet gaan, dan kriigt men
ten antwoord, dat Amerika niet is toegetreden tot de
postpakket-conventie en er daar dus geen officieele
pakketbezorging bestaat. Nederland zendt nu zijn postpakketten met die van andere landen mede. Wilde het
direct verzenden, dan zou het een overeenkomst moe
ten sluiten met een Amerikaansche expeditie-onderneming. En waarom is dit niet gedaan? vroeg ik.
Wel, in elk geval schijnt dit thans ten langen leste
te zullen gebeuren ! De Kamer te New-York ontving
ten minste van den Mini3ter van Buitenlandsche Zaken
bericht, dat maatregelen worden genomen tot het inrichten van een dienst tot rechtstreeksche uitwisseling
van postpakketten tusschen Nederland en de Vereenigde
Staten van Noord-Amerika.
De Nederlanders in Amerika kunnen zich dus vleien
met de hoop, dat zij dit jaar hun „Sinterklaas" eens
op tijd zullen ontvangen.

— Een hotelhouder te Arnhem noemt zich op zijn
rekeningen p r o p e r t i e r e!
Over het nut der wellevendheid.
Hertog Tsai-Tsje, het hoofd van het Chineesche gezantschap, dat in verschillende landen, o.a. in Nederland en Belgic, staatkundige en" andere instellingen is
komen bestudeeren, heeft aan den verslaggever van een
Brusselsch blad zijn hooge ingenomenheid te kennen
gegeven met wat het gezantschap in Belgic gezien
en ook ondervonden had. Het heele Belgische yolk,
van den Koning tot den geringsten burger, was —
zoo zeide hij — volkomen beleefd geweest, „niettegenstaande onze manieren, zeden en gebruiken aan de
volken van het Westen dwaas toeschijnen". Lou het
Chineesche gezantschap hetzelfde kunnen getuigen van
alle andere Europeesche landen waar het geweest is?
Die beleefdheid zal de Belgen geen windeieren leggen. Alvast- zeide Hertog Tsai-Tsje, dat er een dantal
Chinee fen in Belgic zouden komen studeeren.
Boeketaal.
Gelezen in de inleiding van How to Speak Dutch,
een handboek, samengesteld door Prof. W. S. Logeman
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en burger-passementerien, Papestr. 21,
J. H. Bosch, notaris, Mauritskade 35,
Ch. A. E. Pool, notaris, Papestraat 23,
Wed. I. Hoek & Zn., handel in visch, wild,
fruit, enz., Vos in Tuintjestraat 2,
M. S. de Jong, kleermaker, L. Houtstraat
15b,
Mr. I. I. Barnet-Lyon, Adv. en Procureur,
Hartogstraat 9a,
F. F. Rottier, schoen- en laarzenmaker,
Nieuwe Uitleg 22,
C. F. van der Does, Hof-pianohandel, L.
Houtstraat 9,
Magazij n „de Duif", in damesconfectie,
Veenestraat 17-19,
J. Broers, directeur Hotel „Central",
Peek & Cloppeaburg, Wagenstr. 12, 14, 16,
G. H. van der Wal, apoth., Dennew. 1,
J. Krug, schoen- en laarzenm., Dennew. 15,
Gebr. Tittel, vleeschh., Hofl., Dennew. 103,
R. C. van Lent, directeur Zuid-Holl. Levensverz. Maatschappij, Boezemsingel,
Rotterdam.
W. Mol, verhuizingen en transporten, Lange
Warande 50,
L. J. Reijnvaan, notaris,
Zwijndrec
ht.
D. I. Coektiyt, piano- en orgelhandel, Bi cestraat 143,
Leiden.
Firma Bekking, vischhandel, Breestr. 108,
Bulthuis & Co., koffiehuis „de Harmonie",
Breestraat 16,
N. J. van den Worm, directeur Kweeksch.
yid. Zeevaart,
Allen opgegeven door den heer Jac. Post.
W. Huiskamp, Schoolstraat 6,
Utrecht.
Opg. door Dr. J. W. Wicherink, Alkmaar.
GEWONE LEDEN.
J. W. Th. van Oijen, ingenieur, Heerengracht 270,
Amsterdam.
J. A. van Heteren, Associatie-Cassa,
Jhr. A. H. J. Bowier, directeur van het
Postkantoor,
A. A. Snijder, adj. direct. der Posterijen,
Mr. E. van den Bogaert, Keizersgr. 558,
Gebr. Reens, meubelfabrikanten, Singel 326,
F. G. Waller, koopman, Vondelstr., 73,
P. Vernimmen, Hotelhouder, Kalverstr.
45/47,
Dr. J. C. M. Timmermans, arts, Breestr. 8,
Leiden.
W. J. Suringar, bankier, Rapenburg 37,
,,
IKoffiehuis „In den Vergulde Turk", Breestr. 84,
,,
D. A. Kelder & Zn., in koffie, thee en kol.
waren, Breestraat 135,
Mr. J. H. Goudsmit, advocaat en procureur, Noordeinde 52,
A. van der Linden, rijwielhandelaar, Breestraat 142,
P. J. Perquin, bouwmeester, Breestraat 153,
A. M. van Zwicht, boekhandelaar, Breestr. 126,
Dr. W. de Jong, arts, Noordeinde 46,
Gebr. Reinke, meubelfabrikanten,
Botermarkt 5,
W. Atzrott, firma A. Scharenberg, magaz.
van zilverwerken, Hoogstraat 15,
den Haag.
J. A. vanHouweninge, bloemist, L. Houtstraat 23a,
C. G. Ysselstij n, bloemenmagaz.,L. Houtstraat 23a,
M. L. J. van der Heijden, hoofd-commies
bij de Pensioenraad voor Burger'. Ambtenaren, Riemerstraat 39,
Th. H. Saakes, zilversmid, Hoogstr. 21,
A. Vahle & Co., magaz. van kousen en triE. C. Lucas, meubelmaker, Maliestr. 7,
J. H. A. Haan, administrateur, Bilderdijkstraat 131,
cotgoederen enz., Hoogstraat 14,
Bernard Drabbe, Noordeinde 6,

J. W. Nakken, handel in binnenl. gedistil.
Noordeinde 8,
den Haag.
A. J. J. Lageman, vertegenw. van Lip's
brandkastenfabriek, Noordeinde 11,
Mej. T. G. Taabe, Noordeinde 50,
C. J. Hesselman, firma H. P. Kramers,
broodbakkerij, Kazernestraat 148,
C. J. Salm, drogist, Denneweg 54a,
Stockman & Smit, magaz. van heeren- en
dames-modeartikelen, Dennew. 4 en 5,
A. M. Evers, hoofd-commies, Pens. fonds,
N. Schoolstraat 41,
A. J. de Kamper, stalhouderij , Schedeldoekshaven 66,
Gez. Blok, Spuistraat 35,
Theod. I. Smeele, handel in grutterswaren,
enz., Denneweg 112,
G. M. Hansen, directeur 's Gravenhaagsche
Begrafenis-onderneming, Dennenw. 45,
J. C. Koderitsch, kapper van Z. K. H. den
Prins der Nederlanden, Dennenweg 53,
J. Bieshaar, kleermaker, Dennenweg i30,
G. d'Auzon, (firma Bertha Meininghaus),
magaz. van tapisserien enz., Spuistr. 64,
J. C. Mulder, directeur van het Rijkspensioenfonds, Laan van N. O. Indie 117,
Wed. J. T. Hasenkamp, zalm- en zeevischhandel, Spui 25 a,
J. Z. Hoek, Hofpoelier, Vos in T. str. 1,
A. Schroder, Mauritskade 19,
L. J. C. Boucher, boekhandel., Papestr. 11,
Firma P. G. Dungelmann, handel in vleeschwaren, Hoogstraat 34,
A. A. van Straaten, notaris, Nassaul. 3,
H. van Cam en, inspect. levensverz. maatschappij, Regentesselaan 159,
Th. C. Gonsalves, adv., Papestraat 6,
Th. L. A. Rurup, kapper van H. M. de
Koningin-Moeder, Papestr. 24,
H. G. Bouman, Nassau Zuilensteinstr. 25,
Jac. J. Draak, Javastraat 199,
J. Th. Elsevier, kapper, Buitenhof 29,
J. J. Verbrugge, sigarenh., Noordeinde 29a,
J. F. van Starrenburg, stalhouderij, Smidsplein 13,
H. W. A. Zoot, hoofd-commies bij het Rijkspens. fonds voor weduwen en weezen v.
burg. ambten., Stationsplein 19,
P. Deurink, adj.-dir. Eerste Ned. Verz. Mij.,
Anna Paulownaplein 10,
S. Speijer & Co., juweliers, Spuistr., 26,
Firma J. H. Stein Jr., in reisbenoodigdh.,
enz., Hofleveranc., Spuistraat 21,
L. Lange, in- en uitvoer van sigaren, L.
Poten 30,
Rijshouwer's Holl. kunsthandel, Lange Poten 30,
D. Oudshoorn, handel in boter enz., L.
Poten 9,
J. C. Grootmeyer, handel in Boldoot's
reukwaters, Lange Poten 7,
H. van Steenbergen, Inspecteur Levensverz.
Maatschappij, Wilh.straat,
Breda.
Allen opgegeven door den heer Jac. Post.
A. J. van der Molen*, Houthandelaar, Beets (N.-H.)
*Opg. door den heer R. van Duinen, Hoorn.
H. P. Dekker*,
Wormerveer.
*Opg. door den heer Heyme Vis, Zaandam.
Joh. B. Schreiner*, 2e Jan van der Heijdenstraat 84, Amsterdam.
*Opg. door den heer K. F. Traanberg, Amsterdam.
J. J. Roog*, Luit. t. Zee, a/b. H. M. Riviervaartuig ,,Merva", Dep. van Marine, Den Haag.
*Opg. door Luit. P. A. Bik, den Haag.
Mej. A. van der Voort*, Balistraat 27,
,,
*Opg. door Luit. E. Werner, Zutfen.
Dr. C. Hofstede de Groot, Heerengr. 5,
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om het schoonste, wat dichtkunst en muziek in de
14e, 15e en 16e eeuw op onzen bodem voortbrachten,
in een passende omgeving in een historische lijst ten
tooneele te brengen.
In het eerste bedrijf krijgen we in een middeneeuwsch ridderslot te hooren, wat de minstreels der
14e eeuw ten beste gaven en enkele der schoonste,
toenmaals gebruikelijke kerkliederen.
Het tweede bedrijf, dat ons verplaatst in het midden
van het burgerlijk leven der 15e eeuw, met zijn schat
van huiselijke zangen, zijn bruiloftsliederen, zijn humor,
is het meest omvangrijke deel van het werk. Daarin
vooral zullen de koren, samengesteld uit 40 a 50 van
Groningen's beste zangers en zangeressen zich veel
doen hooren en zullen ook enkele oud-Hollandsche
dansen, nationaal in den volsten zin des woords
worden uitgevoerd.
In het slotbedrijf, dat ons verplaatst in de the
eeuw en dat zooveel mogelijk een Groningsch karakter zal dragen, krijgen we dan tal van geuzenliederen,
benevens enkele der oudste psalmen, en als slotstuk
het gebed uit het zesde couplet van het oude Wilhelmus.
Voor de soli is de hoofdcommissie in onderhandeling met den heer en mevrouw Tijssen (tenor en sopraan) met mevrouw Julia Culp (alt) en den heer
Orelio (bas). Verder tracht men zich de hulp te verzekeren van mej. Rika Hopper voor de gedeelten, die
gereciteerd moeten worden.
De voorbereiding van het geheel is in handen van
de heeren dr. A. W. van Geer, dr. J. Bergsma, Jhr.
Mr. J. A. Feith, Mr. G. M. Doornbos en E. Clemens SchrOner.
Dit is in hoofdtrekken het plan van dr. Van Geer,
die reeds in 1897 te Dordrecht, in samenwerking, met
dr. Kiewiet de Jonge aldaar, iets dergelijks heeft
weten tot stand te brengen.
Een Drentsche spijslijst.
Bij den maaltijd, die voor de leden van 't Geneeskundig
Congres te Assen werd aangericht, is een aardig menu
gevoegd. Onder de afbeelding van Drentsche hunnebedden stond n.l. het volgende rijmpje:
Wat mussen de kerrels ontzettend best eten,
Die disse dik steenen bij 'n kaander zoo smeten!
Doar dus eten gezond is, roa'k elk en een an,
Dat ie niet waacht op neugen, moar et wat ie kan.
Daarna volgde het menu:
Assen — 9 Juli — 1906.
57e algemeene vergaodering van Dokters.
Hier kurfj zien wat op taofel komp :
Numer 1. Keuneginnensoep (da's van beste wat er
bekend is.)
2. Mooi korfies met wat slaachterij.
3. Hollaande vis; tarbot het dat, neie
erappels.
4. Nierenvleis van 'n os, met stip um 't
nat te maoken, met slaoeboontjes
5. Koetong (van 'n kalf) op fraanse meneer
klaor maokt met smolten hotter.
6. Broan hoendevleis, dat op zien Brussels
bereid is, met abriekozen.
7. Dan wat plakkies puddenk, op zien
Beiersch klaor maakt.
Erbei'n, karsten en zoo wat —
Zuete flikkerij.
(Zw. Ct.)

Bladvulling.
Zullen wij onze roeping in Amerika verstaan, dan
moeten wij allereerst weten w i e wij zijn en trachten
daarmee ons met al de karakteristieke deugden in het
volksleven in te werken. Wij moeten geene Amerikanen worden met verloochening van ons volkskaral:ter, maar dit meenemen en daarmee het Ameri
kaansche yolk dienen.
Ds. E. BREEN.

Kantooruren.
Het Kantoor van het A. N. V., W ij n s t r a a t 81,
D o r d r e c ht, is geopend 's morgens van 9-12 en
's middags van 2-5, op welke uren de administrateur, de heer C. van Son, voor belanghebbenden te
spreken is.
Congres te Brussel.
De aandacht der leden van het A. N. V. wordt
nogmaals gevestigd op het inschrijvingsbewijs als
bijlage voorkomend in het April-nummer van Neerlandia, waarin ook het geheele voorloopig programma
wend opgenomen.
Het Congres-bestuur meldt dat geen afzonderlijke
uitnoodigingen meer aan de leden van het A. N. V.
worden gezonden.
Het Hoofdbestuur wekt de leden van het Verbond
op zich als lid van het Congres te laten inschrijven,
opdat van de Algemeene Vergaderingen, waarin de
Stambelangen besproken zullen worden, een zoo groot
mogelijke kracht uitga.

NIEUWE LEDEN.
Groep Nederland.
BESCHERMENDE LEDEN.
Mr. H. A. E. Modderman, advocaat en
procureur, Roemer Visscherstraat 16, Amsterdam.
H. W. L. Leur, directeur Rijkstelegraafkantoor,
,,
L. Wurfbain & Co., kooplieden, Kei2ersgracht 213,
))
Mr. J. E. Veltman, advocaat, Heerengracht 416,
/)
Mr. C. Frikkers, advocaat, Heerengracht 420,
Firma E. J. G. Oskam, (P. J. Boudier Jr.)
den Haag.
Sigarenhandel,
Ph. J. Langeveld, directeur VerlichtingsMaatschappij „Astra", Dennenweg 69,
D. T. Andreoli, magazijn van antieke meubelen en oude kunst, L. Houtstr. 5 a,
Ned. Gasgloeilicht-Maatschappij, L. Houtstraat,
Wilh. Richters, wijnhandel enz.,
L. W. Slierendrecht, in bier, enz., Maliestr
14/16,
Wesser & Co., inrichting voor meubileering,
meubelfabriek, L. Houtstraat 7,
Gebr. J. H. ten • Houten, Bedden- en Meubelfabrikanten, L. Houtstraat 4,
Wed. F. Galjaard & Zoon, Kon. Huis- en
Decoratiesehilders, L. Houtstraat 5,
H. Vieweg, Dir. Mij van den Dungen, Tabaks- en sigarenhandel, Noordeinde 3,
Firma Wed. A. van Winkoop, magazijn v.
dameshandwerken, Hofl., Noordeinde 40,
E. Koderitsch, stalhouderij, Hooikade 1,
Iserif & Co., handel in garen en band,
Veenestraat 16-18,
Firma Hintze, kunst- en ivoordr., Spuistr. 60,
J. L. Meys & Zoon, in comestibles, kolon.
waren enz., L. Pooten 13-15,
J. F. Kohler Jr., Dir. Eerste 's Gravenh. Rijwielen- en Automob. fabriek, N. Haven 17,
A. Schroder & Co., handel in manufacturen,
Groenmarkt 25-26,
Firma J. M. J. van Wielik, Hof-horlogemaker,
Noordeinde 9,
A. S. Waisvisz, scheenm,, PapenstraA 22,
J. A. Brandt, kleermakerij, Par.enEtraat 26,
W. Vervloet & Zoon, fabrikanten van milit,
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het Consulaatdistrikt, die een jaarlijksche bijdrage
geven.
Afd. Chicago.
Het bestuur van de Afd. Chicago heeft op zijne
laatstgehoudene vergadering besloten om het prachtig
gekleurd portret van H. M. Koningin Wilhelmina,
aan te bieden aan de onderscheidene Hollandsche
Christelijke scholen aldaar en aan de Theologische
scholen te Holland en Grand Rapids, Michigan.
Holland-Amerika-lijn.
Het Bestuur van Groep Nederland heeft zich gewend tot de N. A. S. M. met verzoek om voor minst
naast het Engelsch ook de Hollandsche taal te gebruiken voor de opschriften aan boord harer stoomschepen.
De directie heeft geantwoord, dat „overwegende
bezwaren" haar verhinderen aan het verzoek te voldoen.

vermeil) bekroond. Dit is de hoogste onderscheiding
tot nu toe aan watergas toegekend.
Wij laten de beoordeeling dezer Nederlandsche
vinding over aan deskundigen. Maar met ingenomenheid maken wij melding van de waardeering, die zij
reeds vond, niet alleen hier te lande maar ook over
de grenzen, wat voor een goed deel te danken is aan
een Nederlandsche firma te Parijs gevestigd.
Krachtig aangevat, kan ook de Nederlandsche Nijverheid hare degelijke voortbrengselen invoeren in den
vreemde. De meening, dat Nederland toch niet tegen
de groote buren op kan, late men over aan kleingeloovigen.
Uit Leiden.
Aan de Hoogeschool te Leiden zullen in het najaar
als studenten worden ingeschreven twee lndische
prinsen; een van hen is de oudste zoon van den sultan van Solo.
Studie aan Nederlandsche Hoogescholen.

Waardeering.
Uit een schrijven aan de B. C.:
„De Synode der Nederduitsch Gereformeerde Kerk
in Oranje betuigt aan het Algemeen Nederlandsch
Verbond haar hartelijke dankbaarheid voor de geschenken van nuttige godsdienstige boeken aan onderscheidene gemeenten in ons land toegezonden, en
spreekt tevens haar innige sympathie uit met het
Nederlandsche yolk, dat in den laatsten tijd wegens
overstroomingen, zooveel had moeten lijden. Het yolk
van Zuid-Afrika kan niet vergeten de vele liefdeblijken
die het in de dagen van zijn flood in den jongsten
oorlog van zijne stam- en geloofsgenooten in Nederland mocht ondervinden".
Wedstrijd voor Tooneelletterkunde.
Voor den zesden drie-jaarlijkschen tooneel-wedstrijd,
uitgeschreven door de stall Antwerpen zijn ingekomen
25 drama's of treurspelen, 34 tooneelspelen, 22 blijs,3elen, 13 zangspelen en 2 stukken zonder soortindeeling.
De Keurraad is samengesteld uit de heeren Johan
Brans, Aug. de Boeck, Gustaaf d'Hondt, Henry Engelen, Hor Heuvelmans Edw. Keurvels, Max. Rooses,
Maurits Sabbe en Const. Stoffels.
Een Nederlandsche vinding.
Men vervaardigt tegenwoordig gas, dat geen yen
lichtings- dock wel verwarmingsvermogen bezit.
Zulk gas verkrijgt men door stoom over heete kolen
te blazen. Dat gas heet watergas of, daar het met
een blauwe, niet-lichtgevende vlam brandt, blauwwatergas.
Verschillende stelsel zijn uitgedacht om dat gas te
bereiden. Dat van de Nederlanders Dr. Kramers &
Aarts wordt door velen gunstig beoordeeld.
In Amsterdam hielp de heer v. d. Horst, directeur
der Gemeente-Gasfabrieken deze Nederlandsche yinding in de praktijk toepassen, in Venlo, Dongen,
Breda, Zevenbergen wordt er gebruik van gemaakt en
ze vond zelfs haar weg naar Spanje (Cadix) en Engela nd ( Uxbridge) .
Bedoelde vinding, eigendom van de maatschappij
tot Exploitatie van Watergas-Patenten Dr. Kramers &
Aarts te Amsterdam, wordt in Frankrijk, Spanje
en Portugal ingevoerd door eene Nederlandsche firma
J. & 0. G. Pierson, te Parijs, die er in die landen
de aandacht op wist te vestigen.
Op het Congres van de Fransche Gasfabrkken, 19,
20 en 21 Juni te Parijs gehouden, wend het Nederlandsche systeem zeer geroemd. Na lezing van een rapport van een 4-daagsche proef, genomen te Zevenbergen door den heer Payet als afgevaardigde van de
Societe Technique de l'Industrie du Ciaz en France,
werd het met een verguld zilveren medaille (medaille de

Aan degenen, die inlichtingen wenschen betreffende studie aan de Nederlandsche Hoogescholen,
worden deze kosteloos verstrekt door de volgende
commissie voor inlichtingen, samengesteld door de
Studenten-afdeelingen van het Algemeen Nederlandsch
Verbond:
Voor de Rijks-Universiteit te Leiden en voor algemeene inlichtingen:
A. Welcker, Haarlemmerstraat 53, Leiden.
Voor de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam:
C. M. Kleipool, Amstel 49, Amsterdam.
Voor de Vrije Universiteit te Amsterdam:
H. R. Woltier, Keizersgracht 495, Amsterdam.
Voor de Rijks-Universiteit te Utrecht:
A. Lugt, Jansveld 49, Utrecht.
Voor de Technische Hoogeschool te Delft:
D. W. van Dam, Oude Delft 70, Delft.
Kamer van Handelsinlichtingen te Johannesburg.
Deze Kamer gesticht met het doel om het handelsverkeer tusschen Nederland en Zuid-Afrika te bevorderen heeft dringend steun noodig nit Nederland
Het Bureau voor Handelsinlichtingen, directeur de
heer Kamerlirtg Onnes, heeft dienaangaande een
oproep verspreid, mede-onderteekend o. m. door het
Dagelijks Bestuur van het A. N. V. en de N. Z. A. V.,
Welke beide vereenigingen in geldelijke steun zijn voorgegaan.
De oproep, die hier niet in zijn geheel kan worden
opgenomen, maar door de Ned. Pers voldoende is
verspreid zegt o. a. :
,,Aan Nederland de taak ook, en vooral in Zuid-Afrika,
op taalverwant terrein, eene instelling in stand te houden, die naast het informatie-Bureau te Pretoria, en
naar wij hopes mettertijd versterkt door soortgelijke
stichtingen te Kaapstad en Bloemfontein, op strikt zakelijk terrein de samenwerking bevordert, waaraan het
te herhaaldelijk heeft ontbrok , n. Dat in Zuid-Afrika de
ervaring in den kring van Nederlanders tot meerdere
organisatie dwingt, is door het tot stand komen van
genoemde stichting bewezen".
Neerlandia wektalle Nederlanders op bovengenoemde
Kamer krachtig te steunen.
Afd. Groningen.
Het Nieuwsblad van het Noorden schrijft:
Om den heerlijken schat van Nederlandsche liederen
uit de middeleeuwen meer te doen waardeeren en
oodoende mede te werken aan het versterken der
liefde voor onze taal is door een zeer bekwame hand
samengesteld een geheel van oude liederen, bewerkt tot een geheel in den vorm van een opera in
drie bedrijven.
De opvoering van dit geheel zal gelegenheid bieden
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en J. F. van Oordt te Kaapstad, om Engelsch in kennis te brengen met het geschreven en het gesproken
Hollandsch en met het Afrikaansch:
„Wie de Hollandsche spreektaal wil leeren kennen
moet voorts bedenken, dat er een aanmerkelijk verschil is tusschen het echte, levende Hollandsch, zooals
het in het gesprek gebruikt wordt, en de kunstmatige
boeketaal. Een groot aantal woorden en uitdrukkingen,
die ieder welopgevoed mensch, zelfs de keurigste
spreker, dagelijks bij alle gelegenheden gebruikt,
worden bij het schrijven als niet sierlijk vermeden .....
De Engelsche lezer van deze opmerking moet niet
denken, dat het hier slechts „slang" geldt."
Wat moeten Engelschen, die uit dat boek Hollandsch
leeren, van onze mandarijnen-schrijftafel denken!
De taal van den beschaafdsten en keurigsten spreker
nog niet goed genoeg am geschreven te worden!
En zoo is 't toch geweest, maar nu gelukkig niet meer;
ook niet meer in 1899, toen het boek verscheen, waaraan wij het bovenstaande ontleend hebben.
Peec-a--boo.
In Amerika en in den laatsten tijd ook in Engeland
noemt men de laag uitgesneden en opengewerkte blouses, die de dames zomers dragen, p e e k-a-b o o blouses.
Dat p e e k-a-b o o is blijkbaar niets anders dan 't
Hollandsche kiekeboe, waarvan de aanvangs-k dan
onder den invloed van 't Engelsche b o-p e e p (= kiekeboe) veranderd is in een p. P e e k-a-b o o is dus een
van de vele Hollandsche woorden, die in het Engelsch
van Amerika bewaard zijn geblev en. Men vindt 't o.a.
in 't volgende kinderrijm:
Peek-a-boo, I see you
Hiding behind the chair.
Peek-a-boo, Peek-a-boo,
I see you hiding there.
Vertaald: Kiekeboe, ik zie je, je hebt je verstopt
achter den stoel; kiekeboe, kiekeboe, ik zie je daar
verstopt.
In Amerika wordt van den kansel en in een deel
der pers het dragen van Peek-a-boo blouses als onzedelijk veroordeeld. Maar dat is een andere zaak.
Het gele gevaar.
Onder dit opschrift zegt het weekblad 't 0 n d e rw ij s:
„De Japansche onderwijzer te Batavia verheugt
zich in een steeds grooter wordend getal leerlingen,
alien Chineezen, van welke er nu ruim dertig zijn
school bezoeken om Japansch te leeren.
„Dit berichtje, dat in de Bataviasche bladen de
ronde doet, stemt tot nadenken. Eerst Chineesche
scholen met het Engelsch als voertaal, vervolgens
een Chineesche inspecteur van het onderwijs, door de
keizerlijke regeering afgevaardigd om het onderwijs
in de Chineesche scholen te inspecteeren, en nu een
Japanner, die een school begint. Wanneer wordt van
gouvernementswege de eerste Hollandsche school
voor Chineezen geopend?"
Verblijdende berichten uit Curacao.
Naar wij van wel-ingelichte zijde vernemen, bedroeg het cijfer van uitvoer voor stroohoeden op het
eiland Curacao in 1905 niet minder dan f 335.205
tegen f 139.779 in 1904. In de 2e helft van 1903
was voor een bedrag van f 33.408 aan stroohoeden
van het eiland uitgevoerd.
Deze cijfers spreken te meer, wanneer men let op
den totaaluitvoer van het eiland. In 1905 was de
waarde daarvan f 460.935; in 1904 f 349.122 en in
het 2e halfjaar 1903 f 156.577. Voor de geheele kolonie, de zes eilanden te zamen, bedroeg de waarde
van den uitvoer resp. in 1905, 1904 en de 2e helft
1903: f 960.667, f 8C8.802, f 497.516.
0. en W.

Mededeelingen.
Nederlandsche vereenigingen in het Buitenland
In Rumenie is eene Nederlandsche Vereeniging opgericht.
Tot Voorzitter werd gekozen de heer K. Ozinga
to Campana, tot Secretaris-Penningmeester de heer Mr.
J. P. L. Gelpke, Director Fabrica de Petrol „Astra",
Ploesti, Rumenie.
Het Bestuur dezer nieuwe Vereeniging, het Hoofdbestuur kennisgevende van de oprichting, verzocht
daarbij tevens mededeeling van de voorwaarden van
toetreding tot het Verbond.
Het Hoofdbestuur ontving in den laatsten tijd gelijksoortige mededeeling en uitnoodiging van de Nederlandsche Vereenigingen te Dusseldorp, Leipzig en
Genua.
Dit feit is opmerkelijk genoeg om er in 't bijzonder
de aandacht op te vestigen.
Op zich zelf stemt het sterk toenemen der Nederlandsche vereenigingen tot dankbaarheid. Krachtig
dringt het besef door dat men zich moet v e r e e n ig e n, wil men zich als Nederlanders handhaven tegenover den vervreemdenden invloed van het land, welks
gastvrijheid men geniet.
Maar het is vooral in hooge mate bemoedigend,
dat blijkbaar eene nieuwe geest is gekomen onder die
Nederlandsche Vereenigingen. Zij geven het Verbond
kennis van hare oprichting en doen de voorbereideride stappen om tot a ansluiting bij het V e rbond te geraken.
Men gaat dus meer en meer begrijpen, dat het niet
voldoende is eene Nederlandsche vereeniging te vormen, maar dat het noodig is, deze een deel te doen
uitmaken van het groote lichaam, dat de Nederlandsche beweging over heel de wereld m o et leaden.
Want wel is in den laatsten tijd het Verbond in dit
opzicht sterk vooruitgegaan; zijn vertakkingen en stations nemen belangrijk toe, maar, zoolang de Nederlandsche Kolonies in den vreemde van verre blijven,
is nog altijd het Verbond niet waar het wezen wil.
Het moet eenmaal vormen de sterke band onder
alien van Nederlandschen bloede en van Neerland's
Stam, waar ook ter wereld gevestigd.
In de Nederlandsche Vereenigingen te Dusseldorp, Leipzig, Genua en in Rumenie hopen wij
dus weldra zelfstandige afdeelingen van het Verbond
te mogen begroeen.
Weldadigheids-vereeniging te Aken.
Te Aken bestaat seder! 1 April 1905 een weldadigheidsvereeniging „Prins Hendrik", waarvan Z. K. H.
Prins Hendrik der Nederlanden beschermheer is.
De Vereeniging stelt zich ten doel ondersteuning
te verleenen, aan binnen den kring van het Ned. Consulaat te Aken wonende Nederlanders, die buiten hun
schuld in nood of benarden toestand zijn geraakt of
zouden kunnen raken.
Het Bestuur bestaat uit Jhr. Mr. Ruys van Beerenbrouck, Commissaris der Koningin in Limburg, eerevoorzitter; Jhr. 0. van Pelzer-Berensberg, Consul der
Nederlanden, voorzitter; L. Peil Jr., vice-Consul,
plaatsvervangend voorzitter; L. Lipkens, koopman,
secretaris; M. Venrath, plaatsvervangend secretaris;
E. Naus, koopman, penningmeester; C. Tasch, plaatsvervangend penningmeester.
Uit de rekening en verantwoording over het eerste
jaar Eliikt, dat de cntvang' ten Le!rcegai Mk. 2552,E4,
de uitgaven Mk. 426.35.
Aan 12 personen werd onderstand of hulp verleend.
In het jaarverslag word! am. Cank gebracht Lan de
Nederlandsche gemeenten, gelegen langs de graF, van
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0..Schot Dijkman*, jur. cand., Suezkade 62,
/)
*Opg. door den heer L. J. Visser, Leiden.
H. van der Schaaff, Columbusstraat 42,
))
Mej. A. van Oosterom, Groot Hertoginnelaan 153,
*Opg. door Mej. H. A. Jac. Scheltema.
M. Meinesz, off. van admin. 2e kl. H. M.
„Friesland", Min. van Marine,
G. van Loenen*, le Luit. der Mariniers,
H. M. „Friesland", Min. van Marine,
1/
*Beiden opg. door Luit. J. A. Wichers Hoeth.
Jhr. F. Beelaerts van Blokland, Koninginnegracht 62,
/2
H. Rutgers*, architect, Fred. Hendriklaan 172,
1/
R. E. Tj. Modderman, Sweelinckpl, 5,
*Allen opg. door den beer Fred. Oudschans Dent7,
Dordrecht.
Lent (gem. Elst).
W. Janssen*,
Hees bij Nijmegen.
A, L. Gerritsen*,
W. R. Kooiman*, Neerbosch.
G. Ph. G. Moeys*, Regentessestraat 2, Nijmegen.
Dr. W. Haverkamp*, Bottendaal 30,
„
Dr. K. G. F. Sloos*, Sterrenschansweg 47,
J. H. B. Sauveur*, Arksteestraat 3,
/2
W. 0. v. d. Sluijs Veer*, Franschestr. 11,
Antonius*, Burchstraat 25,
„
Mevr, Wed. G. Hendricks*, Kronenb. Singel
*Allen opg. door den heer Mr. H. Lubbers, Nijmegen.
Arnhem.
Mr.N. S. T. A. van Meurs*, Procureur,
*Opg. door den heer Mr. P. van Meurs, den Haag.
W. Bolken, le Luit.-Ad. Inf., Prins HendrikArnhem.
straat,
Opg. door den beer W. L. Kraal, den Haag.
Mej. M. C. van Peski, particuliere, SchieRotterdam.
damsche Singel 38,
Opg. door den heer F. W. A. J. van Peski,
G. J. Steens, Weenastraat 38,
7
Opg. door den beer A. M. van Hoek,
Ds. B. ten Kate, Leuvehaven 129,
Opg. door Dr. W. van Everdingen,
G. J. V. Vinkhuizen, gepen. Kolonel der
(iinneken.
Art., Baronielaan 1,
Opg. door den heer T. van Galen Kalbertsma,
burg.
Hoogkarspel.
Tb. de Jong, Gemeente-Secretaris,
F. M. Houbaer, Utrechtsche sigarenfabr., Amersfoort.
Beiden opg. door den heer Fred. Oudschans Dentz,
Dordrecht.
Alkmaar.
Mej. N. Daalder, Stationsweg 27,
Opg. door Dr. J. W. Wicherink,
Utrecht.
Mei. J. Lagers, Blijenburgkade 6,
Opg. door Mej. S. J. C. Buddingh,
//
Mej. C. van der Lee*, onderw., LangeAlkmaar.
straat 34,
*Opg. door Dr. J. W. Wicherink.
's Gravenzande.
Th. Klinkhamer,
*Opg. door Luit. E. Werner, Zutfen.
Mevr. A. van Vollenhoven-Rombach*, Mathenesserlaan 254,
Rotterdam.
*Opg. door Mej. M. A. van Vollenhoven,
N. v. d. Stoel*, Dordtsche Straatw. 621,
*Opg. door den heer J. I'rederikse,
Mej. F. C. P. Soutendam, onderwijzeres aan
school no. 1, Lemsterweg,
Sneek.
J. M. Goslings, notaris, Name Noordh.,
2/
Beiden opg. door den heer A. Loosjes, Amsterdam.
Mevr. A. Bessem-Lingbeek*,
tie!.
*Opg. door den beer D. Boersma, Boxmeer.
Alb. Vogel*, le Luit. Inf , Spoorsingel 3/347, Delft.
*Opg. door den beer J. Vis Jr., Delft.
J. 1. Meder*, leeraar in het Nederlandsch
H. B. S., W. Barentzstraat 8,
Utrecht.
*Opg. door Mej. Dr. C. C. v. d. Graft, Utrecht.
Dr. J. Siltsma*,
Baflo (Gron.)
*Opg. door den heer A. Greebe, Groningen.
11

7)

189

BUITENGEWONE LEDEN.
Nijmegen.
I. B. G. Kemper, St. Annastraat 13,
Mevr. van Roggen, Parkweg,
))
W. Riveaux, Straalmanstraat 2,
P. J. Daniels, wethouder,
Dr. B. Siipkens, Barbarossastraat 103,
Mevr. Wed. Muntendam-Pierson, van Drielstr.,
Joh. A. van Os, Slichtenhorststraal
Gijsberti Hodenpijl, Straalmanstraat 14,
P. Steen, Waldeck Pyrmontsingel,
Mej. van Rossum, Jacob Cannisstraat 40,
Huffer, Barbarossastraat SO,
1)
P. A. Rutgers, Waldeck Pyrm. singe! 81,
12
A. H. Duurkens, L. Hezelstraat 50,
/7
Dames Jas, Wilhelminasingel 4,
77
H. J. Visser, Waalkade 65,
11
1, W. Rotijns, Korenmarkt 27,
77
Dr. Schouten,
//
Dr. Hocke, Wilhelminasingel,
/7
A. van Pelt, cand.-notaris,
St. Anna bij Nijmegen.
Beek
M. H. Iwes,
Pr. D. G. W. Muller Massis, Groesbeek
1/
A, van Loon, Hoofd der School, Heest
/1
Allen opg. door den heer Mr. H. Lubbers, /7
1)

))

1)
1)

1)

Groep Belgie.
BESCHERMENDE LEDEN.
Alb. De Windt*, Notaris,
0. Van der Schueren, brouwer,
Van Trappen Isid.*, handelaar,
Opg. door A. Brijs.
Mevr. Lauwerijs-Arnouts, Verbondstr. 84,
Gust. Faes, uitg., Beddenstr. 25,
Osw. De Schamphelaere, Veldstr.,
Hubert Feremans*, brouwer,
Raymakers*, Margarinefabrikant,
*Opg. door J. Verschoren.

Aalst.
7/
7/

Antwerpen.
bent.
/)

1

7)

))

11

GEWONE LEDEN.
Jaarlijksche bijdrage 5 ft
Mej. Adeline Meert*, onderwijzeres,
Aalst.
*Opg. door Mej. Cl. Reijniers.
Arth. Schollaert, leerhandelaar,
*Opg. door Isid. Hallaert.
Mevr. Wed. Edm, De Lattre*
*Opg. door Mej. Uy4tebroecks.
Em. Blanckaert*,
*Opg. door Mej. B. Reijniers.
J. Martien*,
Wetteren.
*Opg. door Mej. Cl. Reijniers.
Mej. J. de Waele*,
Aalst.
*Opg. door dr. Isid. Bauwens.
D'Haeseleir Rom., handelaar
Van der Haeghen O.*, leeraar Mdb.
school,
7)
*Opg. door A. Brijs.
De Greve L.*, koopman,
))
*Opg. door A. Van Kerkhove.
Mej. Sidonie Van Geert*,
//
Hektor Buys*,
71
*Opg. door Carlos MoenQ
Eerw. H. Van de Perre*, Van Maerlantstr. 46,
Antwerpen.
*Opg. door I. Jung.
Van Damme, ontvanger registratie,
))
Wittemans I.*, advoc., Justitiestr. 14,
))
*Opg. door M. Schilperoort.
Dr. Denekamp*, 23 Correggiostr.,
Brussel.
Leo Joly*, Mijnraadsheer,
*Opg. door Mr. W. Thelen.
Gentil Antheunis, Eerevrederechter,
Chas. Van der Willigen, 48 Victor
Greysonstr.,
/7
Dr. Ing. Th. van Buuren*, rue de la Cascade, Elsene,
*Opg. door den ZeerEerw. P. A. Euwens, Nijmegen.
7)

)1

7)
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Lokeren.
Boutinck O.*, student,
Bauwens Jozef*, leeraar Mdb. sch.,
*Opg. door M. Libbrecht.
La Louviere.
Fr. Besson, rue du Hocquet,
Eerw. H. Jan Bernaerts,
Des. Quisquater, rue de Belle Vue,
*Opg. door Eerw. H. J. Bernaerts.
H. Rupol, Leeraar Middelb. School, Houdeng Goegnies.
Quanonne*, werktoezichter,
viere.
La Lou
Em. Delanoeye,
De Spiegeleer,
H. De Roodt*, rue de la loi,
*Opg. door Eerw. H. J. Bernaerts.
Morlanwelz.
X. Bijvoet*, advocaat,
*Opg. door Eerw. H. J. Bernaerts.
Oudenaarde.
J. Gevaert*, Niiveraar,
*Opg. door Oct. De Hovre.
)7

21

•

I

I
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Buiteniand.
Dr. Axel Preijer, Nederland's Consul, Cairo (Egypte).
Opg. 'door den heer Th. F. van Vloten, Cairo.
Chicago.
Rev. H. Harmeling, Hastings str. 195,
E. Dommisse, Shanghai (China).
C. C. Murray, med. stud. S. Afr. Union, Edinburgh.
C. H. Derksen,
P. de Bruyn,
,,
S. G. Kriegler,
A. G. Visser,
,,
C. G. Marais,
P. A. Euvrard,
G. Joubert,
„
„
„
E. B. Hoffman, „
Allen opg. door den heer A. Weicker, Leiden.
J. H. Marais, Parlementslid van Stellenbosch K. K.
Mevr. J. H. Marais-de Villiers,
Beiden opgeg. door Dr. E. C. Godee Moisbergen,
Stellenbosch K. K.
Ahwaz (Perzie).
H. S. Gratama Jz.,
B. van Egmond, Hotel des Alpes Vandoises, Glion s/
Montreux (Zwitseriand).
Mevr. T. Philit,sen, p/a. Wm. Hoist
Yokohama ( Japan).
& Co.
J. J. de Gast, p/a. Wm, Hoist & Co.,
Van fouten in namen of adressen wo:-dt verhetering
inzewacht bij de Administratie, Wijnstraat 85, Dordrecht.
'S

5'

22

'S

22

11

5'

5,

'S

11

'S

5,

22

22

17

27

27

/2

B o e c h a r a (Centraal-Azie) : C. C. J. van der
Klaauw, Russisch-Chineesche Bank.
Cairo (Egypte) : Th. F. van Vloten, Sharia. — El
Magraby, Postoffice Box 461.
Cardenas (Tabasco Mexico) : Wm. C. de Wit.
Colon (Rep. Panama): J. J. Ecker Sr., Koopman.
C o r o (Venezuela) : Jacob M. Chumaceiro.
D a v o s-P 1 a t z: Dr. H. J. van Voornveich
Detroit (Michigan, V. S. v. N. A.) Jhr. J. H. A. de
Jonge van Ellemeet, Eliotstreet 63.
Kansas City (Missouri) : Jhr. H. Laman Trip,
Wyandottestreet, 3708.
K a r 1 s b a d (tevens voor Marienbad.) : Dr. H. Breitenstein, Haus „Nizza" aid. „Alta Weise".
Krabman, „The Limes",
L o n d o n: (Waarn.)
30 Grove Road, Brixton, S. W.
Luxor (Egypte) : J. H. Insinger, Palmenburg.
Maracaibo (Venezuela) : S. F. Duwaer, firma
Breuer, Moller & Co.
M e 1 b o u r n e: L. Reens, Secr. Kamer van Koophandel voor Australia.
P a n a m a: (Stad) : Herman Pinedo.
Philadelphia (Pensylvania V. S.) : J. Bierens
18th & Buttonwoodstreet.
LefThre, 65 Via del Babuino.
R o m e: L.
Rosario de Santa Fe (Zuid-Amerika) : G. A.
Gulden.
San F r a n c i s c o: E. J. F. van Hanswijk Pennink, 410 Batterystreet.
Shanghai (China) : J. Spechtgrijp, Reiss & Co.
Stellenbosch (Kaapkolonie) : Dr. E. C. God&
Moisbergen.
T a p a c h u l a-C h i s (Mexico) : J. de Boer, Plantage „Zuchiate".
T o k i o ( Japan) : Andre Schmidt, Nihonyenoki
Teheran ( Perzie) : J. P. de Hocg.
V e n e t i e ( It: ii ') : L. Bi7io, Consul van Nederland.
Yokohama ( Japan) : Wm. Hoist & Co.
Aanbiedi/Ten als vertegenwoordiger van het A. N. V
in het I-Wien/and at, to treden warden ingewacht brj den
Alg. Secretaris van het hroofdbestnnr.
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Adressen.
Algemeen Secretaris-Penningmeester:
P. J. de Kanter, Singes, Dordrecht.
Groepssecretarissen.
Nederland: C. van Son, Wijnstraa t 81,
Dordrecht.
B e 1 g i e: H. Meert, Spiegelstraat 20, Gent.
N e d.-I n d i e: F. F. Borel, Weltevreden.
Surinam e: J. R. Thomson, Paramaribo,
N e d. Antille n: Luit. J. A. Snijders Jr., Willemstad, Curacao.
Secretarissen der Zelfst. Afdeelingen.
Constantinope 1: Dr. A. Coomans de Ruiter,
Arts, Jen Tcharchi 80, Pera.
C h i c a g o: H. Jacobsma, 620 W. 14th Place.
Roseland-Chicago: G. Pon, 403 W. 110th
Place.
Vertegenwoordigers in het Buitenland.
Ancon (Rep. Panama) : J. W. Th. Daal, I. Canal
Zone.
Ahwaz (Perzische Golf) : P. P. ter Meulen.
Barcelona (Spanje) : Ary Kriens, Rembla de Cataluna 102.
Bethlehem (Oranje-Rivier-Kolonie) : P. van Gent,
voorloopig voor de heele Kolonie.

Londe n: Hollandsche Club, 22 Regentstreet E. C.
G e n u a: Secr. H. C. T. Hennig, Piazza Demarini 1.
Berl ij n: „Nederland en Oranje", FranzOsische
strasse 56 II.
Dusseidor f: „Nederland", 15 KOnigsallee.
Antwerpen: Hollandsche Club.
S t o k h o l m: Secr. Ph. N. E. Bogaert, Kf;ruselier
van het Gezantschap.
Ka apsta d: „Hollandia".
San Francisco: „Wilhelmina".
N e w-Y o r k: Hollandsche Club, 47E 25th street.
A k e n: Studenten-Vereeniging „Hollandia".
J o h a n n e s b u r g: Voorz. E. van Schermbeek.
L e i p z i g: Secr. Henri L. Boissevain, Ritterstrasse
22B III.
Pretoria: Secr. F. W. Wagner, Scholmanstr. Oost 173
Secr. Dr. J. P. L. Gelpke, Director FaRumeni
brica de Petrol „Astra", Ploesti.
Nederlandsche Kamers van Koophandel
in het Buitenland.
Londen E. C.: Secr. Mr. W. Roosegaarde Bisschop, Colemanstr. 2.
H a m b u r g: p/a. Consulaat der Nederlanden.
B r u s s e 1: De Brouchereplaats 5.
P a r ij s: Secr. Kleyntjes, p/a. Gezantschap.
S m y r n a: Secr. Alf. A. Lavino, p/a. Local v. d. Zee.
N e w-Y o r k: Secr.-Penningm. R. J. Jessurun, 68
Broadstreet.
Melbourn e: Secr. G. B. Lulius van Goor, pia.
Consulaat- Generaal.
Dusseldor f: Eerste Ned. Koopmansgilde in
Duitschland, le Secr. E. H. M. de Gruyter.

10e Jaargang.
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Verschijnt Maandelijks.

Berichten.
Wegens afwezigheid gedurende de maand Augustus

l erzoekt de Algemeene Secretaris de voor het Hoofdbestuur en voor hem bestemde brieven en andere
stukken zooveel mogelijk op te houden tot September.
P. J. DE KANTER.
Kantooruren.
Het Kantoor van het A. N. V., W ij n , t r a a t 81,
D o r d r e c h t, is geopend 's morgens x an 9-12 en
's middags van 2-5, op welke uren de administrateur, de heer C. VAN SON, voor belanghebbenden
te spreken is.
Vacantie-leergang te Leiden.
Zij, die wenschen deel te nemen aan
den vacantieleergang te Leiden, van
17-30 September 19C6 worden verzocht
ten spoedigste, uiterlijk 1 September
hunne inteekenbiljetten in te zenden.
Prospecti zijn op aanvrage verkrijgb a a r.
Namens de Stud. Afd. Leiden
A. WELCKER,
Haarlemmerstr. 53.
Groep Suriname.
Den 19en Juni werd de jaarvergadering gehouden.
In die vergadering had de verkiezing van drie nieuwe
bestuursleden plaats, door het aftreden van 1 /3 der
leden; de heeren Mr. L. L. Beckering van Loenen,
Mr. G. F. Baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg en J. R. Thomson, welke laatste zich niet
meer herkiesbaar stelde.
In hunne plaats werden gekozen de heeren Ds, C.
Hoekstra, Luit. , J. C. H. Boertje en S. da Silva.
Het Bestuur is thans als volgt samengesteld:
C. R. Frowein, Voorzitter.
Ds. C. Hoekstra, onder-Voorzitter.
Dr. H. J. van der Schroeff, le Secretaris.
S. da Silva, 2e Secretaris.
C. van Drimmelen, Penningmeester.
Leden: E. B. J. Luitink, F. C. Curiel, J. A. Dragten, J. C. H. Boertje.

Voor Belgie Postabonnement.

Zelfbestuur voor Transvaal.
In het Engelsche Parlement heeft de regeering den
inhoud weergegeven van de grondwet, die Transv2, al
bij Koninklijk Besluit zal krijgen en die er 1-,et lang
beloofde zelfbestuur zal invceren.
De vorige Engelsche regeering en hare aanhangers
vinden dit zeer bedenkelijk. Er is, redeneeren zij, de
oude republieken in het verdrag van Vereeniging wel
zelfbestuur beloofd, maar er werd geen tijd bij bepaald. Op het burgerlijke bestuur, dat na den oorlog
het krijgsbewind verving, zouden , ,vertegenwoordigende instellingen volgen, leidende tot volledig
zelfbestuur. Dat moest trapsgewils gaan. En 'nu
ging de liberale regeering het land eensklaps volkomen verantwoordelijk bestuur geven. Zij lex erde de
kolonie op die manier weer aan de Bce.. en uit! De
inlijving werd ongedaan gemiakt!
Maar ze kunnen gerust zijn. Wat Transvaal krijgt
— Trans oranjekan wachten — heeft van zelfbestuur niet
veel meer dan den schijn en het kiesrecht voor de yolksvertegenwoordiging is zoo geregeld, dat er groote
kans is op een meerderhe:d van Engelschen en op
den dour wordt die kans grooter.
De Witwatersrand, die voor verreweg het grootste
deel Engelsch is — alleen de blanke Britsche onderdanen hebben stemrecht — krijgt 34 van de zetels,
Pretoria, dat ook een groote, allicht overwegende,
Engelsche bevolking heeft, 6, en het overige deel van
het land, waar nog enkele Engelsche centra zijn, 29.
Als de Engelschen eerie lijn trekken, halen zij vier
stemmen meerderheid, zegt men in Engeland. Als
zij werkelijk samengaan, heel wat meer, vermoeden
wij. Voorspellingen zijn moeilijk te mat en, maar zou
er meer kans zijn op verdeeldheid onder de meerderheid der Engelschen dan op eendracht onder alle
Boeren?
Is de verdeeling der kiesdistricten reeds in 't belang
der Engelschen, de bepaling dat zes rir anden verblijf
ill het land reeds het kiesrecht geeft, is dat ook. Er
komen veel meer Engelschen dan Afrikaanders in 't
land, en als men straks meer blanken aan de mijnen
in dienst stelt — men doet er alle moeite voor —
dan zal de aanwas van Engelsche kiezers nog sterker
worden.
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En dan is er een hoogerhuis, waarvan de leden
voor den vijfjarigen zittingsduur van het eerste parkment door de Engelsche kroon benoemd worden.
Hiermede heeft de Engelsche regeering dus voorlOopig
het heft in handen.
Bovendien zal er straks uit het Koninklijke Besluit
wel blijken, dat de zelfstandigheid nog op een aantal
punten beperkt wordt. Neen, Transvaal heeft zijn eigen
hestuur nog niet, al is 't een eind gevorderd.
. **
Met een bepaling kunnen de Boeren alvast tevreden
zijn. De leden der volksvertegenwoordiging mogen
naar verkiezing Hollandsch of Engelsch spreken.
Zullen alle Afrikaansche afgevaardigden van dat recht
gebruik maken en inderdaad Hollandsch gaan spreken?
Zich niet van de wijs laten brengen door Engelsche
afgevaardigden, die terecht of ten onrechte beweren
hen niet te verstaan? Zich niet van het Engelsch gaan
bedienen, om meer kans te hebben zich voor hun
merle-afgevaardigden verstaanbaar te maken, of omdat
er dan beter verslag van hun redevoeringen gegeven
zal worden?
Wij hopen het, wij mogen niet anders verwachten.
Men weet, in het Kaapsche Parlement hebben de
meeste Hollandsche Afrikaanders bijna doorloopend
hun eigen taal verwaarloosd om de redenen bovengenoemd, of andere. Het heeft hun ernstige stamverwanten genoeg gegriefd.
Maar in den laatsten tijd is 't beter geworden. Er
is veel Hollandsch gesproken. Eindelijk zien de poli
tieke leidslieden van het Afrikaander yolk dan eens, dat
zij het voorbeeld moeten geven.

Bravo, Malan! werd er geroepen. Dat is flink van
u! Daarmede hebt gij de zaak van onze taal, van
onzen scam een grooten dienst bewezen!
Ja, dat heeft hij, gelooven wij, inderdaad gedaan.
Want de Afrikaansche pers is er vol van geweest.
Dat voorbeeld werkte blijkbaar bezielend. Zelf heel(
hij 't waarschijnlijk een flood gewone zaak gevonden,
maar zijn stamverwanten vinden het buitengewoon.
Het is voor hen een daad van belang. En zoo heeft
de zaak van het Hollandsch in de Kaapkolonie, in
Zuid-Afrika een fermen stoot gekregen.
En nu rekenen wij er op, dat de Transvaalsche
Afrikaanders, de ware broeders althans, in de yolksvertegenwoordiging van hun land zich van hun yenantwoordelijkheid bewust zullen zijn. Geen woord
Engelsch! zij hun parool.
De leden, die 't niet verstaan, zullen 't wel gauw
leeren, als de Afrikaanders er ernst mee maken.
En als de verkiezing voor de Afrikaanders niet te
slecht uitvalt, komt aanstonds de schoolkwestie aan
de orde. Het gaat niet goed met het vrije onderwijs.
Er komt bij Lange na geen geld genoeg voor in. Als
er nu nit de staatskas subsidie voor verkregen wordt
is de zaak gered.
Maar we loopen op den gang der gebeurtenissen
vooruit.

NOORD-NEDERLAND.

Misschien heeft advokaat Malan, lid der Wetgevende
Vergadering en hoofdredacteur van Ons Land, onbewust de goede zaak grootelijks bevorderd. Er was
een vergadering te Kaapstad in verband met de zending. Zij ging uit van een studentenvereeniging, die
voor het overgroote deel uit Hollandsche Afrikaanders
bestaat. Alle sprekers spraken op die vergadering
Engelsch. Er mocht geen Hollandsch gesproken worden.
Adv. Malan was uitgenoodigd om een onderwerp in
te leaden. Hij wou dat in het Hollandsch doen, maa r
dat mocht niet; 't moest in het Engelsch wezen of
niet. Dan niet, zei Malan.
Wij zouden zeggen : natuurlijk niet. Hoe kon een
vertegenwoordiger van het Hollandsch-Afrikaansche
yolk, de hoofdredacteur van de voornaamste krant
van dat yolk, de man die in de Wetgevende Vergadering en in zijn blad gedurig voor het goede recht van
het Hollandsch pleitte, zich onder deze omstandigheden voor een Engelsche redevoering laten vinden!
Maar het komt zoo dikwijls voor, dat Afrikaander
voormannen, tot verbazing van velen, hun Hollandsche
taalgrieven in den zak steken en lustig aan het
Engelsch meedoen, ook waar het aangewezen was,
dat zij met het levende woord hun taal lieten gelden,
dat 't waarlijk niet zoo v reemd was geweest, wanneer
adv. Malan er toch maar in toegestemd had, zijn
redevoering in het Engelsch te houden. Er was op
die vergadering immers een gevierde Amerikaansche
gast; die zou 't Hollandsch niet verstaan hebben!
In elk geval, dat adv. Malan het niet deed wekte
onder de Afrikaanders blijde verrassing en geestdrift.

Albert Vogel.
leder heeft wel eens een vers gemaakt, toch zijn de
waarachtige dichters zeldzaam.
Zoo ook waagt ieder zich wel eens aan voordragen,
maar behooren de vertolkers van het levende woord
des dichters, degenen die een kunstwerk in taal voor
ons door zegging en gebaar telkens weer herbouwen
in voile schoonheid, evenzeer tot de zeldzaamheden.

NEERLANDIA.

Tot die kunstenaars onder de Nederlandsche voordragers mag Luit. Albert Vogel gerekend worden.
Hij werd 18 Juni 1874 te Bergen op Zoom geboren.
Zijn moeder was een kunstzinnige vrouw, zijn
varier Kolonel van het regiment grenadiers en jagers
en bekend om zijn forsch commando. Vogel's kunstzin
en geluidsmacht zijn daardoor reeds ten deele verklaard.
Veertien jaar oud richtte hij te Haarlem, waar hij
een groot gedeelte zijner jeugd doorbracht, een tooneelclubje op: Advendo, d, Aangenaam door vermaak
en nuttig door oefening; maar een der leeraren van
de H. B. S. wiens lessen er zeker om verwaarloosd
werden, las er in: Aan de vlegels en nietsdoeners
opgedragen!
Tot dat clubje behoorden ook Willem Landrë en
Jhr. Jan Feith. Vogel was voorzitter. De jongelui
maakten zelf stukken, schrikkelijke drama's, en legden
hun eerste proeven van bekwaamheid in de tooneelspeelkunst of op een z.c1r, met tafelkleeden ver: een groote vereering
vormd tot tooneel. Zij ,hadden
voor Louis Bouwmeester en stelden hun „kunst"
ook in dienst van de liefdadigheid. Eenmaal zelfs werd
een uitvoering gegeven , in den schouwburg en Vogel
droeg bij die gelegenheid o. m. Abdel Kader in kostuum voor.
De ouders waren niet bijster ingenomen met de
dramatische neigingen van hun jongsten zoon, verboden hem zelfs naar den schouwburg te gaan en de
oppasser waakte voor de naleving van dit verbod.
Maar de jeugdige tooneelspeler en voordrager wist
dezen wel te verschalken.
Vogel is niettemin soldaat geworden, gelijk al zijn
broeders. Het militairisme is erfelijk in de familie.
Maar zijn leven toont een gelukkige vereeniging
van den zin der ouders en eigen neigingen.
Naast de studie voor officier op den Hoofdcursus
te Kampen bleven zijn vrije uren gewijd aan de ontwikkeling zijner gaven als voordrager. Hij was daar
altijd de leider van liefhebberij-tooneeluitvoeringen en
kreeg dusdoende een goeden kijk op regie.
Hij oefende zich gestadig in het verzen zeggen, in
het uilbeelden van personen en in het gebruik zijner
stem. En wie het voorrecht heeft hem in een zijner
groote voordrachten te hooren, wordt bekoord door
de schoone kleur, het prachtig klankgehalte en het
veelzijdig u;tdrukkingsv@rmogen van dat metalen geluid, dat meer nog dan het toch ook merkwaardig
gebaren- en gelaatsspel van Vogel, zijn gehoor onweerstaanbaa r boeit.
Zijn sterk geheugen stelt hem in staat geheele drama's zonder eenige wijfeling voor te dragen.
Hegenscheidt's S t a r k a d d heeft hij in Noord en
Zuid bekend gemaakt. Rodenbach's Gudrun en
Emants Loki zijn nieuwe nummers op zijn voordrachtenlijst, die verschillende meesterwerken der
wereldliteratuur bevat en welke men in haar geheel
elders in dit nummer vindt afgedrukt.
Tot zijn beste werk behoort Oedipus, aan welke
tragedie hij ten volle recht laat wedervaren. Hij
wordt hier trouwens door het genie gedragen.
Als hij over zijn kunst spreekt, herdenkt hij gaarne
de toewijding zijner vrouw, die hem bij de instudeering een groote steun is. Veel verklaart hij ook verplicht te zijn aan den heer Johan de Meester, die
hem van het begin van zijn optreden in het openbaar heeft gewaardeerd en wiens kritiek hem vaak
tot leering was.
In de Afdeelingen van het A. N. V. en verscheiden
kunstkringen is hij met grooten bijval opgetreden.
Ook buiten ons land, te Antwerpen, Parijs en Londen
heeft men zijn voordrachtkunst bewonderd.
De bekendheid die hij daardoor aan vele voortbrengselen der Nederlandsche en Vlaamsche letterkunde en der wereldliteratuur geeft, den eerbied dien
hij er voor afdwingt, schatte men niet gering.
Het Nederlandsch spreekt hij op een wijze, die
„den Bataven hun spraak doet kennen en heel haar
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overvloed"; hij wset er alle aandoeningen en stemmingen in te vertolken.
Het vorig jaar werd Vogel tot lid der Leidsche
Maatschappij voor Letterkunde benoemd en begin
dezes jaars had hij het voorrecht op te treden voor
de Koningin en haar gemaal.

ALBERT VOGEL als OEDIPUS.

De beeldhouwer Dupuis werkt aan een 1 M. hoog
beeld dat Vogel voorstelt als Romeinsch redenaar.
Ongetwijfeld zit er klassieke kracht in zijn manier
van voordragen, maar met dat al is zijn kunst onzen
stam en onze taal tot groote eer.
Dordt, Aug. 1906.
C. VAN SON.

Nederlandsche Studieboeken voor Vlaanderen.
Uit Vlaanderen was deze klacht gekomen:
...Nevens de gedicteerde „Cahiers" (dictaten) gebruiken de studenten gewoonlijk Fransche of in 't
Fransch vertaalde Duitsche werken. Nederlandsche
studieboeken kennen wij niet.
Elk professor geeft eenige boeken ter raadpleging
op bij de studie. Nederlandsche werken worden nooit
aanbevolen, en zijn dus niet gekend. Hollandsche geleerden worden bijna nooit genoemd
Dientengevolge is aan professoren door onderstaande
commissie volgend rondschrijven verzonden:
Tengevolge van bovenstaand schrijven en het verzoek in deze van verschillende zijden ontvarigen, hebben de Studenten-Afdeelingen van het Algemeen Nederlandsch Verbond gemeend, dat het op hunnen weg
lag de wetenschappelijke Vlamingen in hun streven
te steunen, om ook bij de studie Nederlandsch te
blijven.
Zij wenden zich daarom tot U met het beleefd verzoek om Uwe hulp en medewerking te verleenen bij
het samenstellen van een lijst van hetzij oorspronkelijk Nederlandsche, en in het Nederlandsch vertaalde
of bewerkte studieboeken, welke lijst onder de Vlaamsche studenten zal worden verspreid. Zij verzoeken
U, zoover de door U aan de Universiteit onderwezen
vakken betreft, hun opgave te willen doen van Nederlandsche studiewerken en tijdschriften, verdeeld in de
navolgende afdeelingen:

I. Standaardwerken;
II. Uitstekende en aanbevelenswaardige Leer- en
Studieboeken;
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III. Tijdschriften.
Om de lijst niet al le uitgebreid te maken, zoodat
een keuze daaruit moeilijk zou worden, verzoeken zij
U alleen die werken te willen opgeven, welke Uws
inziens zeker in aanmerl'ing komen om op een dergeliike lijsf te worden geplaatst.
Eenige biljetten ter invulling zijn hierbij gevoegd.
Met verzoek deze te willen doen toekomen aan den
schrijver van de Studenten-Afdeeling van het Ned.
Verbond ter Uwer plaatse blijven wij, U bij voorbaat
dankzeggend voor de le nemen moeite.

Postmus te Amsterdam: Bilderdijk als cdvinistisch
Nederlander.
J. H. Rossing te Haarlem: Bilderdijk en let tooneel.
A. baron Schimmelpenninck van der Oye n de Poll
en Nijenbeek te 's Gravenhage: Herinrieringen.
Dr. W. B. van Staveren te Rotterdam: Bilderdijk en
de geneeskunde.
J. F. M. Sterck te Amsterdam: Bilderdijk's uiterlijk
en 7iine portretien.

Namens de verschillende Studenten-Afdeelingen van
het Algemeen Nederlandsch Verbond,
Voor de Stud.-Afd. Amsterdam (G. U.)
C. M. KLEIPOOL, Amstel 49.
Voor de Stud.-Afd. Amsterdam (V. U..)
A. A. VAN SCHELVEN, Heerengracht 250.
Voor de Stud.-Afd. Delft (in oprichting.)
D. W. VAN DAM, Oude Delft 70.
Voor de Stud.-Afd. Leiden
A. WELCKER, Haarlemmerstraat 53.
Voor de Stud.-Afd. Utrecht
A. LUGT, Jansveld 49.
Aan gepromoveerden wordt volgend verzoek gericht.
Door den invloed van mannen als Prof. Fredericq,
Prof. Mac. Leod, Prof. Vercoullie e. a. is ander de
Vlaamsche studenten het streven ontstaan, ook in de
wetenschap Nederlandsch te blijven. Het is hun bedoeling, dat de wetenschappelijke Vlamingen voortaan de Nederlandsche taal zullen bezigen; dat
voortaan even bruikbare Nederlandsche s'udieboeken zoo mogelijk de voorkeur hebben boven
vreemde , enz.
Om dit doel te bevorderen, werden te Brussel, Gent,
Leuven en Luik Vlaamsche studenten-kringen gesticht.
Onder de Hollandsche wetenschappelijke geschriften
behooren ook de Akademische proefschriften; en zooals wij vernamen, warden deze ginds hoog gewaardeerd. Wij veronderstellen dat de uitbreiding van Holland's wetenschappelijk gabied Uwe belangstelling
heeft, en verzoeken U daarom, ons een of meer exemplaren (zoo mogelijk drie of meer) van Uw proefschrift te doen toekomen, die door ons aan de
Vlaamsche kringen ter kennismaking zullen worden
gezonden.
MR. W. BILDERDIJK

Bilderdijk-gedenkboek.
Zeven September van dit jaar is het 150 jaar geleden dat Mr. Willem Bilderdijk werd geboren.
In overleg met de Bilderdijk-commissie zal bij de
uitgevers HOveker & Wormser te Amsterdam binnenkort verschijnen een Bilderdijk-gedenkbcek.
De volgende heeren zullen een bijdrage lexieren:
Mr. M. W. L. S. Bilderdijk te Utrecht: Bilderdijk's
familie.
Dr. Joh. C. Breen te Amsterdam: Bilderdijk als geschiedkundige.
A. Brummelkamp te 's Gravenhage: Bilderdijk beschouwd als profeet.
A. T. A. Heyting (Van Elring) te Naarden: Widerdiik's . critici.
Mr. M, P. Thomassen a Thuessink van der Hoop
van Slochteren te Slochteren: Bilderdijk als advokaA.
Er. K. H E. de Jong te 's Gravenhage: Vertalingen
van Bilderdijk's werken.
Dr.A. S. Kok te 's Gravenhage: Bilderdijk's brieven.
C. M. E. van LOben Sels te 's Gravenhage:
H. W. E. Moller te Amsterdam: Bilderdijk en de
roomsch katholieken.
Dr. H. C. Muller te Utrecht: Bilderdijk als dichter
Prof. Mr. J. C. Naber te Utrecht: Bilderdijk en het
Romeinsche recht.
M. C. Nieuwbarn 0. P. Prof. coll. te Nijmegen: Het
filosofisch element in de poezie van Bilderdijk.

in den .ouderdom van 39 jaar (1795). Twee maanden
voor zijn uitzetting. Naar een schilderij van C. van
Ctlylenburg.
R. W. P. de Vries Jr. te Hilversum: Bilderdijk en de
prentkunst.
A. W. Weissman te Amsterdam: Bilderdijk en de
beeldende kunsten.
M. G. Wildeman te 's Gravenhage: Bilderdijk en de
genealogie.
Prof. Dr. J. te Winkel te Amsterdam: Bilderdijk als
taalgeleerde.
Mr. C. W. Wormser te Hilversum: Bilderdijk humorist.
Het werk wordt gedrukt met den nieuwen Cheltenham letter; de typografische verzorging is opgedragen
ran den heer J. W. Enschede; de boekversier'ng is
toevertrouwd aan den heer Jac. Ph. Wormser, de heer
J. F. M. Sterck zorgt voor de platen.

Bladvulling.
„Onze toekomst hangt grootendeels of van de
g r o n d i g e vervlaamsching van Vlaanderen
Om iets te ziin, moeten wij Vlamingen zijn. Wij
willen Vlamingen zijn, om Europee'rs te worden"
AUG. VERMEY LEN.

NEERLANDIA.

ZUID-NEDERLAND.
Het Nederlandsch in den Belgischen Handel.
Over dit onderwerp heeft de heer Joris Fassotte
een uitvoerig opstel geschreven in De Vlaamsche
Gids.
Ook hij wenscht handelsafdeelingen van het Algemeen Nederlandsch Verbond. Hij verwijst naar wat
de heer Lodewijk de Raet daarover heeft geschreven.
Het schijnt hem echter noodig door nieuwe beha ndeling van het ontwerp het algemeen nadenken te
prikkelen.
Verandering van den tegenwoordigen toestand is
noodig in het belang van het algemeen en in het
belang van den Belgischea handel. Verandering is
mogelijk en daarbij is de hal het wai7en. Hij wenscht
een nieuw orgaan hiervoor, n a a s t Neerlandia
en ontwilckelt een plan van uitvoering met de medewerking van Nederlanders.
Over den tegenwoordigen toestand schrijft hij o.a.:
„De kleinhandel is Vlaamsch; hij verstaat meestal
geen Fransch. Doch hij laat zich Fransch opdringen,
stukken afgeven die hij niet verstaat.
Omdat alles daarboven, middel- en groothandel,
voor het leeuweaaande1/4-1 Fr .nsch is.
De gezindheid is slecht. Men aanziet het Vlaamsch
als lets dat wel voor dilettanti en letterkundigen, maar
niet voor zaken in aanmerking komen kan. De Vlamingen zelf zijn hieraan de schuld: het verlAeer tusschen Vlamingen is Fransch en welk een Fransch dikwijls! Met de Hollanders hier te lande is het al even
treurig gesteld.
Toch zijn er verbliidende uitzonderingen. Telkens
en telkens weer wordt men aangenaam getroifen bij
het ontmoeten van namen of personen die de beste
geLindheid aan den dag leggen. Hun aantal is wellicht grooter dan men v ermoedt,
In enkele arrondissementea is het beter gesteld. Het
noorden van beide Vlaanderen, Antwerpen, het noorden
van Limburg zijn goed. In Antwerpen vooral is v eel
te oogsten. Gent is slechter. De geheele zuidkant van
beide Vlaanderen is erg verbasterd. Ook Brussel is
er heel slecht aan toe.
Toch is het merkwaardig, dat Beene verkoopster
een plaats krijgt als zij geen Vlaamsch kent. In de
nijverheidscentra van het Walenland staat op vele
winkels „hier spreekt men Vlaamsch".
Het juiste aandeel van onze taal in den handel te
bepalen is onmogelijk, bij gemis aan statistieke gege yens. Alleen wijs ik op het volgende:
Op 4)00 telefoonabonnenten voor het net Antwerpen
geven 160 een Vlaamsch adres op;
op 1600 telefoonabonnenten voor het net Gent ge fen
11 een Vlaamsch adres op;
op 400 telfoonabonnenten voor het net Kortrijk
geven 4 een Vlaamsch adres op;
op 100 telefoonabonnenten voor het net Mechelen
geeftl een Vlaamsch adres op;
op 150 telefoonabonnenten voor het net Leuven
geven 2 een Vlaamsch adres op;
op 150 telefoonabonnenten voor het net Dendermonde geeft niemand een Vlaamsch adres op;
op 1000 telefoonabonnenten voor het net de Kust
geven 20 een Vlaamsch adres op.
Er bestaan enkele Vlaamsche volksbanken : de
Gentsche (in likwidatie), de Mechelsche, de Leuvensche, de Oostendsche. Voor het overige is het
geheele bankvak Fransch.
De beurstaal is Fransch. Enkele wisselagenten echter
hebben Vlaamsche opschriften. Een paar Vhamsche
beurscouranten verschijnen — als vertaling van een
Fransch blad.
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Dit Nederlandsch is er vanzelf ingekomen, steunt
niet op een stelselmatig vakonderwijs. Ook beslaat
er geen geijkte eenvormige handelstaal. Dit voor het
binnenland. Voor buitenlandsche betrekkingen met
stamverwante volkeren kan de taal in aanmerking
komen. Met Zuid-Afrika en Insulinde is ons verkeer
Bering, zeker niet Nederlandsch in taal — en bij de
betrekkingen met Nederland zelf tusschen Vlamingen
en Nederlanders is Fransch de hoofdsom".

Een Boek van Beteekenis.
Onder den titel Over Vlaamsche Volkskracht I —
de vervlaamsching der Hoogeschool van Gent, verschijnt van Lodewijk De Raet een boek van het
hoogste belang, gewijd aan een van de problema's,
welke de Vlaamsche Beweging nog op te lossen heeft.
Aan de inleiding ontleene we het volgende:
„Onder het gereedmaken voor de pers en door een
steeds rner-zijdig beschouwen van het onderwerp, is
deze studie allengs aangegroeid tot een lijvig boekdeel.
De kritiek der voorgestelde oplossingen — eerst de
kern van het betoog — week meer en meer op den
achtergrond, verdrongen door meer positieve bewijsvoering, ontleend aan het onderzoek van de geestelijke behoeften en de economische ontwikkeling van
het Vlaamsche yolk.
Talrijke t a b elle n, door tijdroovende opzoekingen samengesteld, en een tiental b ij la g en geven
aan het werk eene documenteele waarde, die door
iederen ernstigen lezer zal geschat worden. Aldus is
het boek geworden, zoo wij meenen, een
waar v a d e,
m e c m, voor wie zich inlaat met de studie van dit
bij uitstek gewichtig vraagstuk der Vlaamsche Beweging. Immers het hooger onderwijs moet niet enkel
de bekroning zijn van een nationaal onderwijsstelsel,
doch het moet terugwerken op het lager, het middel
baar, het nijverheids- en vak-onderwijs, het landbouwonderwijs, en grootendeels aan die takken van onderricht het levenssap bezorgen.
Jarenlange studie, waardoor ik het economisch leven
van ons land, om zoo te zeggen onder mijne hand
voelde kloppen, kwam deze meening met feiten en
cijfers versterken: de noodzakelijkheid van een volledig
hooger onderwijs in 't Nederlandsch, bij velen enkel
een gevoels-quaestie, is voor mij langzamerhand vergroeid tot een soort natuurwet, waarvan het uitblijven
bij voortduring de ondergang van den Nederlandschen
scam in Belgie — geestelijk en economisch — moet
bewerken.
Aan allen, die gedurende jaren en jaren, soms sedert
hun jeugd, voor het opwekken van een volledig
Nederlandsch leventin de Vlaamschsprekende bevolking,
hun tijd, hun geld, hun geestkracht ten offer brachten,
aan al de Vlaamschgezinden k erzoek ik nog eens de
lastige reis door de hoogeschool-geschiedenis te ondernemen, door dal en bosch, onderaardsche gang en
kromming, om dan toch misschien op de hoogte te
belanden vanwaar de quaestie in hare heerlijke volledigheid kan aanschouwd worden".
Het werk, dat 30 bladz. beslaat, is tegen den prijs
van 300 fr. verkrijgbaar bij den schrijver, 24 Westfalenstraat, St. Gillis, Brussel, alsook bij den uitgever
J. Krijn, 10 Nieuwbrug, Brussel.

Onze Taal in den Congo-Vrijstaat.
Het was een rechtmatige grief van het Vlaamsche
Volk, dat het Bestuur van den Congo-Vrijstaat zich
volstrekt niet gelegen liet aan de taal van de grootere
helft van de Belgische natie, niettegenstaande dat die
grootere helft toch ook ruimschoots bijgedragen had
in de onkosten der ontwikkeling en dat de Vlaamsche
zonen, Vlaamsche helden, in ruim aantal, het beschavingswerk van deze streken mede hadden vooruftge-
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holpen. Is het nu, dat het Bestuur tegenover hardnekkige vijandigheid van vreemde belagers ook steun
wil vinden bij Vlamingen? Aithans een eerste erkenning onzer moedertaal schijnt bij het Bestuur van den
Congo-Vrijstaat te wijzen op eene verandering in an
houding tegenover onze taal. Een overeenkomst werd
gesloten tusschen den Heiligen Apostolischen Stoel
en den Congo-Vrijstaat, waarin deze laatste, voor den
aistand van grond aan Katholieke missies, bedingt dat
deze scholen zullen oprichten voor de inboorlingen,
waarin zij zullen bekwaamd worden voor land- en
boschbouw of beroepsonderwijs zullen genieten.
Art. 3 van deze overeenkomst luidt: „Het programma der studi'en en der leergangen zal aan den
Goeverneur-Generaal onderworpen worden en de
leervakken zullen door onderling overleg bepaald
worden. Het onderwijs in de Bel fiche
nationale talen zal noodzakeli i k .deel
uitmaken van het programma".
Het Algemeen Nederlandsch Verb o n d zal maatregelen nemen om zich te vergewissen of dit belling geen doode letter blijft en
zal het zijne bijdragen tot verbreiding van onze taal
in den Congo-Vrijstaat.

In ,onze Takken.
A a 1 s t. De Tak vierde het 1 le Julifeest in een
welbezochte vergadering. De Voorzittet Brijs I .ehandelde de sociale beteekenis van 1302 voor Vlaandcren.
De feestavond werd door zang en voordrachten opgeluisterd.
Ant w e r p e n. De Antwerpsche Tak heeft onlangs
een geschrift uitgegeven, waarin Dr. Marten Rudelsheim naar aanleiding van het nieuw ontdekte koolmijnbekken in de Kempen, de kwestie eener Vlaamsche
Mijnbouwschool bespreekt.
Indien de Vlamingen niet opletten, dan bestaat er
groot gevaar, dat de provincies Antwerpen en Limburg
totaal verfranscht worden door de nederzetting van
eene ganscrie Waalsche mijnwerkersbevolking, die de
oorspronkelijke Vlaamsche bewoners verdringen zal.
Door eene voortdurende propaganda bij de huidige
bevolking der nieuwe mijnstreek, moeten wij er toe
komen de overtuiging in hen wakker te roepen, dat
het in hun eigen belang en voordeel is, indien zij zelf
als werklieden in het nieuwe bekken optreden en er
zooveel mlogelijk alle vreemde elementen buiten houden.
Indien de Vlaamsche heidebewoners dus mijnwerkers zouden worden, dan zal hun, met het vooruitzicht daarop eene vakopleiding moeten gegeven
worden, terwij1 men zou moeten trachten mijn-ingenieurs te vormen, die in staat zijn met hen om te
gaan, hun taal te spreken en in hen behendige, nuttige helpers vinden.
Eene vrije mijnbouwschool stichten gaat niet; er is
geene mogelijkheid het noodige kapitaal bijeen te brengen en bijaldien men ze toch stichten konde, dan
zouden de diploma's door dergelijke school afgeleverd
niet eens door den Staat erkend worden.
Er blijft dus niets anders over dan aan de Regeering
te vragen, dat zij aan de Hoogeschool van Gent eene
Vlaamsche mijnbouwschool in 't leven roepe, aldus
een begin makende met de vervlaamsching van deze
Universiteit.
Het geschrift (32 bladz.) van den heer Rudelsheim
is steeds verkrijgbaar voor 10 centiemen bij een der
Secretarissen van den Antwerpschen Tak, Aug. Bossaerts, Lozanestraat 51, of Leo Bouchery, Hopland 22.
Deafdeeling Liederavonden voor het Volk
heeft op 11 Juli de verjaring van den Guldensporenslag herdacht. Eenige Vlaamsche liederen werden op
het Conscienceplein door de zangeressen en zangers
uitgevoerd. Het muziekkorps der firma Ed. De Beukelaer & Co. verleende insgelijks zijne medewerking voor

deze viering. De heeren Albert Bouchery en Bernard
Tokkie zongen een paar liederen en de heer Flor
Heuvelmans, Voorzitter van den Antwerpschen Tak
richtte eenige woorden tot het publiek.
Er was een macht van yolk.
Op 21 Juli g:f de afdeeling onder leiding van den
Meer Jul. Benoit eene uitvoering van eenige Lederen,
ter gelegenheid der uitspraak in den prijskamp voor
V o l k s l i e d e r en door het gemeentebestuur van
Antwerpen uitgeschreven.
Voor deze uitvoering werden de 12 door de algemeene jury best gekeurde liederen, door den heer
Jef Judels voorgedragen. De volksjury gaf daarna
haar oordeel te kennen en duidde als de Brie beste
liederen aan: Het lied van Falderidijn,
gedicht van Hub. Melis, muziek van Franz Andelhof; Me i 1 i e d, gedicht van Piet Van Assche, muziek van Lodewijk De Vocht, Jan B r o m, gedicht
van Frans Swaegers, muziek van Albert Stordiau.
Het met den eersten prijs bekroonde Lied van
F a 1 d e rid ij n werd dadelijk na de uitspraal4, onder
leiding van den heer Julius J. B. Schrey, door de
zangeressen en zangers der liederenavonden aangeleerd en weldra door al de aanwezigen in den Koninklijken Franschen Schouwburg medegezongen.
Deafdeeling Liederavonden voor het Volk
zal hoogstwaarschijnlijk in de miand September haar
derde propagandafeest inrichten, in de groote feestzaal der Koninklijke Maatschappij van Dierkunde.
Al de leden van het Algemeen Nederlandsch Verbond kunnen voor dit feest uitnoodigingskaa den bekomen. Zij behoeven deze slechts aan te vragen aan
den Voorzitter der afdeeling Leo Bondi ery, Hop.
land 22 of aan den Secretaris, Rene De Bock, Van
Daelstraat 40, Borgerhout.
Charleroy. Den 15en Juli besprak de heer
Primo uit Gent voor de leden van den Tak Charleroy
de inrichting van een pensioenkas. Het A. N. V. is
er immers op uit cm ten voordeele van de bij duizenden in 1 Walenland gevestigde Hollanders en Vla
mingen instellingen in 't leven te roepen, die verbe,ering kunnen brengen in hun stoffehjk bestaan.
heer Van der Walle zette in een gloedvolle rede de
Vlamingen aan om zich in 't Walenland aaneen te
sluiten. Tot slot werd een gezellige vergadering gehouden veraangenaamd door pianospel \ an me,/ r.
Gust. Vermeusch en Vlaamsche Liederen door den
heer Leo De Vlaeminck.
G e n t. Op Zondag 5 Augustus deden de leden van
den Gentschen Tak eeki zeer genoeglijk uitstapje naar
de boschrijke, schilderachtige omgeving van Deurle.
Me c h e l e n. De heer E. Van den Bergne, iogenieur, Brussel, hield voor de leden van den Tak een
lezing over den K1einen Johannes, van Fred.
Van Eeden en lichtte op duidelijke wijze de ontwikkelingsgeschiedenis van Johannes toe: natuurleven,
leergierigheid, weetbegeerte, wetenschap; hij weerlegde verschillende kritieken tegen het werk ingebracht.
De vernieuwing van het Bestuur viel aldus uit:
Dr. Emm. Van Fraechem, Voorzitter; Dr. P. Tack,
onder-Voorzitter; Edw. De Keyser, Secretaris; Frans
Delvaen, Penningmeester.
Op 29 Augustus richt de Mechelsche Tak voor de
leden van het Nederlandsch Congres te Brussel een
Beiaard-Concert in, dat werkelijk verrukkelijk is. Daarvan kunnen degenen onder onze leden getuigen, die
het voorgaande Beiaard-Concert bijwoonden.

Emiel Hullebroeck.
Aan een opstel over dezen bekenden Vlaamschen
zanger en toondichter in het Studentenblad 0 n s
Lev en is 't volgende ontleend:
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Ernie! Leopold Hullebroeck werd geboren te Gendbrugge bij Gent den 22 Februari 1878. Zijnen buitengewonen aanleg tot de muziek werd alras door zijne
ouders opgemerkt en, op twaalfjarigen leeftijd werd
hij als leerling naar het Gentsch Conservatorium ge-
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Den 20 September stichtte hij te Gent het nu wijd
beroemd A Ca pellakoo r, alsook de harmoniemaatschappij Het Vol k.
De uitvoeringen van groote werken volgden intusschen malkander op: Den 6 Maart 1900 was 't het

EM1EL HULLEBROECK.

stuurd om zijne muzikale studien te beginnen. Inmiddels was hij koorknaap in St.-Annakerk te Gent
waar hij de eerste beginselen der kerkmuziek leerde.
In 1897 verwierf hij de Brie groote prijzen voor
orgel, kontrapunt en harmonie, waarna hij zich bijzonder toelegde op de kompositie.
In Januari 1898 begon eigenlijk zijn muzikale loopbaan. Na als bestuurder benoemd te zijn van verscheidene Gentsche muziekgezelschappen, trad hij voor
het eerst als orkest- en koorleider in het publiek op,
in een groot kunstconcert op het stadhuis te Gent.
Den 3 April 1899 leidde hij de uitvoering eener
kantate, door hem getoonzet ter gelegenheid der
legging van den eersten steen der nieuwe SintAntoniuskerk.

oratorio Maria Magdalena in den grooten
schouwburg ; den 2 September van hetzelfde jaar de
kinderkantate De wereld in van Pieter Benoit
op de Vooruitgangplaats te Ledeberg.
Den 4 en 10 Augustus 1902 hadden te Ledeberg de
uitvoeringen plaats, met ruim 1500 medewerkers, van
de Conscience-kantate, de Van R ij sw y c k-k a ntate en het Lied der Vlamingen
van P. Benoit en de uitvoering ervan was z o o
mooi, dat Hullebroeck verzocht werd de C o n scienc e-k a n t a t e te herhalen te Harelbeke ter gelegenheid van het onthullen van een gedenksteen in
het geboortehuis van den meester. Zulks gebeurde
den 24 Augustus.
Inmiddels trok Hullebroeck den 16 Augustus met
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zijn .,A Capellakoor" naar Rijssel en haalde er al de
groote onderscheidingen.
Den 3 Mei 1953, ter gelegenheid der inhuldiging
van het vaandel van den Oudleerlingenbond van
Ledeberg, richtte hij een kunstfeest in waar uitsluitend werken van Peter Benoit werden uitgevoerd
onder andere een belangrijk gedeelte van Het Me i1 i e f. Willem Schepmans uit Antwerpen hield eene
korte voordracht over Peter Benoit.
Den 14 Maart 1904 deed hij met den Oudleerlingenbond in den Vlaamschen schouwburg te Gent een
oratorio, door hem getoonzet, uitvoeren, getiteld
Kunst v i s i o e n, dat den jongen toonkunstenaar
veel bijval bracht.
Ook rond dit tijdstip begon hij het geven zijner
voordrachten over Peter Benoit, het Vlaa rnshe Volkslied en de Noord-Nederlandsche Komponisten.
Daarvoor verdient hij den dank aller Vlaminven,
want wat hij en zijn kollega Jan De Vos, den Vlaamschen
Baszanger, door die voordrachten hebben teweeggebracht, is z o o verdienstelijk, dat weinig Vlamingen mogen bogen op zulk voltrokken werk.
Als komponist werkte Hullebroeck veel: van hem
verschenen reeds 18 liederen in 3 bundels welke hem
onmiddellijk eene der eerste plaatsen onder onze
Vlaamsche komponisten hebben aangewezen en welke
verbazend veel gevraagd worden. Die liederen, bijna
alle in den volkstrant opgevat, onderscheiden zich
door hun echt Vlaamsch karakter, zij zijn met veel
kennis geschreven en het meerendeel mag men vlakaf
„meesterstukjes" noemen. Eenige er% an zijn bijzonder populair geworden en liggen op elks lippen:
onder deze dient vermeld „Moederke alleen".
Hierna volgt een lijst van zijn toonzettingen en
wordt uitvoerig de geschiedenis verhaald van het
Gentsch A Capella Koor, door Hullebroeck in Sept. 1899 gesticht en waarmee hij in verscheidene wedstrijden zeer eervolle onderscheidingen
heeft behaald. 't Laatst dit jaar te Parijs, waar 't
koor eerste prijzen verwierf voor lezen op zicht en voor
uitvoering, den grooten prijs der Stad Parijs en de
sevre-vaas, geschonken door den Franschen Minister
van schoone kunsten.

ZUID-AFRIKA.
Mevrouw Koopmans-De Wet. ±
De hartelijke hoop, voor een paar weken in dit
°tad uitgesproken voor het herstel van mevrouw
Marie Koopmans—De Wet, is niet verwezenlijkt; zooeven bereikt mij het bericht uit Kaapstad, dat zij de
eeuwige rust is ingegaan.
Een groot verlies lijdt daardoor de Nederlandsche
stam, van werken zij een edele en getrouwe vertegenwoordigster is geweest.
Gesproten uit een oud en aanzienlijk HollandschKaapsch geslacht, heeft zij zich haar waardigen vader
tot voorbeeld gesteld, die een eereplaats in de gedachtenis der Nederlanders verdient om zijn trouw
en een voortreffelijk voorman van zijn HollandschAfrikaansche tijdgenooten geweest is. In dit streven
is zijn dochter Minnie, zooals mevrouw Koopmans
in het dagelijksche leven genoemd werd, geslaagd;
geheel en al.
Haar huwelijk heeft daartoe meegewerkt. Haar echtgenoot, een beminnelijk hoofsch Amsterdammer van
deftigen huize, oud-officier der Nederlandsche zeemacht, later sergeant-at-arms van het Kaapsche parlement, is haar betrekkelijk spoedig na hun huwelijk
ontvallen, doch heeft haar zoo groot geluk geschonken,
dat zij hem in bijkans elk gesprek herdacht, nooit
den rouw heeft afgelegd en aan geen tweede huwe-

lijk heeft willen denken.
Deels door verbintenis, deels door overtuiging,
deels door de denkwijze van haar varier en voorgeslacht, is zij voor Nederland en de Nederlanders een
getrouwe vriendin geweest, haar leven lang.
Haar groote patricische woning in de Strandstraat
te Kaapstad, die dagteekent uit den tijd der OostIndische Compagnie, en gevuld is met meubels, snuisterijen en kunstvoor werpen uit de achttiende eeuw,
heeft altijd gastvrij voor hen opengestaan. Zij bepleitte hun belangen en hielp hen voort. V o o r de
vestiging van een Nederlandsch beroeps consulaat aldaar, v o o r d a t dus de eerste bekleeder daarvan,
de heer B. H. de Waal, en zijn echtgenoote er met
tact, waardigheid en bekwaamheid Nederland vertegenwoordigden, heeft mevrouw Koopmans ten behoeve
van Nederlandsche belangen een taak op zich genomen
en verricht, waardoor zij, zonder dat in waardeering
der honoraire consuls werd te kort geschoten, in
zekeren zin en ofschoon onaangesteld, ook een vertegenwoordigster van het oude moederland kon genoemd worden. Telken jare werd de verjaardag van
Koningin Wilhelmina in haar woning plechtig en
feestelijk herdacht, waarbij de levensgroote beeltenis
van H. M. geplaatst was te midden van bloemen en
planten en zij de bezoeken ontving van tal van aanzienlijke oud-Hollandsche Kapenaars.
Men herinnert zich voorts hoe, weinig jaren ge
leden, zij in de bres sprong, zelfs in de Nederlandsche pers, toen een plan bekend werd tot afschaffing van het Nederlandsche consulaat-generaal in de
Kaapstad en toen zij meende dat daardoor Nederlandsche belangen zouden worden geschaad.
Naast deze gehechtheid aan het moederland van
haar vaderen en van haar echtgenoot koesterde zij een
innige liefde voor haar eigen land en de Afrikaners.
En eentrual weduwe geworden, heeft zij aan die belangen haar leven gewijd. Dreigde het groote, eerbiedwaardige Kaapsche kerkgebouw uit den Compagniestijd te worden verminkt in zijn plechtig, oudHollandsche aanzien, bestond er kans op afbreking
van de fortpoort, wtarboven nog de beginletters der
Compagnie en de leeuw met de zeven pijlen der Vereenigde Provinci?:n gebeiteld staan, dan wist zij met
mond en pen te bewaren wat aan haar ras dierbaar
was geworden. Wat zij kon deed zij om een .goede
verstandhouding tusschen de republieken en het
Britsche bewind in Zuid-Afrika te bevorderen, wrijfpunten weg te slijpen, saam te werken tot den opbouw
van een vredig, welvarend Zuid-Afrika, niet bestuurd
volgens de belangen van een groep, hoe machtig ook,
niet volgens de belangen van menschen die woonden
duizenden mijlen ver, doch ten bate van alien die
Zuid-Afrika tot hun blijvende woonplaats hadden gekozen en langs den weg van geleidelijkheid en van
rechtvaardigheid. De oorlog gaf haar nieuwe kracht,
nieuwe jeugd; onverdroten trachtte zij nooden te
lenigen en doelmatig te verdeelen wat Hollandsche
vrienden haar daartoe toezonden. De afloop van den
kamp boog haar ter neer, maar brak haar niet. De
innige godssvrucht, die zooveel Afrikaanders nizt haar
deelen, heeft haar doen vertrouwen, haar leven lang.
De natuur heeft haar rijk bedeeld. Krachtig slank
en groot van gestalte, sierlijk en voornaam in haar
bewegingen, is zij ook in uiterlijk een waardig vertegenwoordigster van het schoone Zuid-Afrikaansche
menschenras geweest. Daardoor en vooral door haar
opgewekte geestigheid, haar groot verstand en ruime
kennis, haar beminnelijke stem en innemende, hoofsche
vormen, haar rechtvaardigheid, haar smaak, ging een
bekoring van haar uit, die niet vaak, waar ook ter
wereld, wordt overtroffen en die aan haar betoogen
en streven overredende kracht heeft bijgezet. Van de
hoogstgeplaatsten was zij de gelijke.
De Nederlandsche taal kende zij volmaakt en bediende er zich van bij monde en in geschrilte met
gemak en sierlijkheid. In haar huis was Hollandsch
de taal.
N. Ct.
Dr. HENDRIK MULLER.
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Engelsch en Hollandsch.
Wij hebben in Neerlandia wel Bens staaltjes ontleend aan het Hollandsch van Afrikaansche examinandi. Daar was 't dan treurig mee gesteld, maar
zullen wij er ons over bedroeven of niet? — met
het Engelsch van de Afrikaansche jeugd schijnt 't
niet beter te staan.
Ons Land behandelt in een hoofdartikel het verslag,
uitgebracht door de examinatoren der Kaapsche universiteit over eenige examens die zij afgenomen hebben,
o.a. het matriculatie-examen, dat de brug vormt tusschen school en College. Hoe er over het Engelsch
van dit examenwerk geoordeeld wordt — het verslag gewaagt o.a. van het verbazend groot aantal
spelfouten — blijkt voldoende uit wat er over het
Hollandsch gezegd wordt. Wij halen hier Ons Land
aan:
„Van de kandidaten voor het matrikulatie examen
nam 72 percent Hollands als tweede moderne taal,
en natuurlik Engels als hoofdtaal. De examinator
geeft zijn" tevredenheid te kennen over 't werk in zijn
geheel zowel als over de stij1 en werkelike kennis van
de taal. In sommige der groter centra wordt het Hollands uitstekend onderwezen... Elders weer is er ruime
plaats voor verbetering, vooral waar men de aandacht verdeelt tusschen Hollands en Duits of Frans.
Daar schijnt minder aandacht gewijd te worden aan
de praktiese behandeling van de taal, terwij1 meer
zorg gedragen wordt voor de kennis van betekenloze
regels en uitzonderingen; met het gevolg dat de leerling de regels wel op zijn duimpje kent maar niet
in staat is een passage zonder fout te schrijven. De
spelling lever! bij. vele kandidaten heelwat moeilikheid
op, schoon het aantal spelfou'en in 't geheel niet meer
is dan in de Engelse antwoorden. Menige kandidaat
scheen zich evenmin in 't Engels als in 't Hollands
goed te kunnen uitdrukken, en dit schijnt te wijzen
op een grote leemte in 't onderwijs geven. Ten opzichte van de vertaling uit en in het Hollands was er
een verbetering te bespeuren op vorige jaren. Ten
slotte worden onderwijzers over het algemeen aangespoord zich te bedienen van de vereenvoudigde
schrijfwijze van de Hollandse taal, als berekend om
de beste resultaaten te leveren".
Engelsch natuurlijk de hoofdtaal! Nu, we mogen
al blij zijn, dat 72 pa van de candidaten het Hollandsch als tweede modern taal kozen. De spelling
geeft over 't geheel evenveel last als bij 't Engelsch.
Er schijnt aan 't onderwijs in 't algemeen wat te
haperen. Ons Land eindigt zijn artikel dan ook met
te zeggen, dat de opleiding van 'een bevoegd stel
onderwijzers missichien de dringendste eisch bij het
onderwijs is. Uit dit verslag ziet men al weer, dat
men het Afrikaansche kind op zekere scholen met
voorliefde met de ingewikkelde taalregels van het Nederlandsch lastig valt. Niet de manier om er de liefde
voor die taal in te brengen! En gevaarlijk bij de
mededinging van 't Engelsch, dat even moeilijk te
spellen moge wezen, maar eenvoudiger in zijn taalregelen is, eenvoudiger althans dan 't schoolsche Hollandsch, dat men ginds nog veel onderwijst. Maar er
schijnt verbetering te komen.

Nederlanders en Stamverwanten, steunt en
bevordert eigen Nijverheid !

Nederlanders en Vlamingen, spreekt Nederlandsch
in Vlaamsch-Belgie !

SURINAME.
JAARVERSLAG
over 1905 van de groep Suriname
van bet A. N. V.
Het derde jaarverslag van Groep Suriname kan naar
mijne meening niet beter worden aangevangen, dan
met eene aanhaling uit dat over 1904, uitgebracht
door den Secretaris Mr. P. Hofstede Crull.
Na te hebben betoogd, dat de jeugdige Groep Suriname nog steeds in een tijdperk van groei is en niet
zelfstandig handelend kan optreden, wil zij hare krachten niet nutteloos verspillen, en na te hebben geconstateerd, dat in het afgeloopen jaar de aanwas van
het ledental niet meeviel, vervolgt de verslaggever
aldus:
„Voor een groot gedeelte meent het Bestuur dit te
„moeten toeschrijven aan den eisch van velen, om
„behalve de maandelijksche toezending van het Orgaan
„van het Verbond andere teekenen van leven en speci„aal van leven van de Groep zelf te zien, daarbij ver„getende, dat zij niet van een kind kunnen vergen
„wat de zaak van een volwassene is, en dat zij door
„steun aan de zaak te onttrekken juist niet zullen
„bereiken, wat zij wenschen, doch dat alleen door de
„Groep krachtiger te maken in de gewenschte rich17 ting jets kan worden gedaan”.
Het nieuwe Bestuur, dat in de Vergadering van 13
Mei 1905 zich samenstelde, was de meening toegedaan, dat aan het krachtige kind wat hoogere eischen
konden worden gesteld en het volstrekt noodig was,
dat het, om ziine fa milieleden gerust te stellen, meer
teeken van leven dan tot dusverre gaf.
Dank zij de goed gevulde spaarpot, die de eerste
verzorgers tegelijk met hun pleegkind in de ha nden
der nieuwe pleegouders stelden, kon reeds op 12 Juli
een Propaganda-avond gegeven worden, die de krachtige ontwikkeling van het gezonde kind tot gevolg had.
Deze avond. waarop de Voorzitter in eene boeiende
rede het doel en streven van het Algemeen Nederlandsch Verbond schetste en de leden Luitink en Curiel ten genoege van ruim 300 hoorders op aangename en leerzame wijze verder den avond vulden,
was een waar succes en had tot gevolg een' sterken
aanwas van het ledental. Zelfs verzochten velen, die
vroeger uit ontevredenheid het lidrnaatschap Eadden
opgegeven, weer als leden te mogen toetreden.
Daar het succes op 12 Juli de stoutste verwachtingen had overtroffen, was dit voor het Bestuur een
prikkel op den ingeslagen weg te blijven voortgaan.
Uit het Bestuur werd spoedig eene Commissie
samengesteld, die de opdracht kreeg, een wedstrijd
en eene priisuitdeeling voor een aantal leerlingen van
de lagere school voor te bereiden.
Daarop werden uit het Bestuur 3 leden aangewezen,
die eene Commissie van voorbereiding tot het oprichten eener Leeszaal zouden vormen.
De Wedstrijd-Commissie kweet zich zoo goed van hare
taak, dat de wedstrijd in het maken van een opstel
in de Nederlandsche taal, waaraan 23 leerlingen van
8 verschillende scholen deelnamen reeds op 3 Nov.
1905 kon gehouden worden, terwijl de wedstrijd in
het uit het hoofd voordragen van verzen of prozastukken op den avond van 7 December plaats vond,
onmiddellijk gevolgd door de uitdeeling der prijzen
aan de deelnemers, die de meeste punten hadden behaald.
Het feest, dat hun daarop op het erf van het Logep:ebouw werd aangeboden, was het glanspunt van
dezen welgeslaagden avond.
De tegenwoordigheid van Zijne Excellentie Iden-
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burg droeg the! weinig
om den luister van dit
feest te verhoogen.
Deze feestavond had evenals de propaganda-avond
tot gevolg eene belangrijke vermeerdering van het
ledental. Dat deze avonden niet konden gegeven wo r
den zonder een flinke greep in de spaarpot van ons
kind, is licht te begrijpen, maar even begriipelijk zal
het voor iedereen zijn, dat de zedelijke winst het fina ncieel verlies verre overtreft.
Ook de Commissie tot voorbereiding eener op te
richten leeszaal met bibliotheek ging met voorbeeldigen
spoed aan het werk en kwam na de noodige gegevens
verzameld te hebben met een goed uitgewerkt plan en
eene volledige Begrooting voor den dag, die beide
de goedkeuring van het Groeps- en het Hoofdbestuur
mochten wegdragen.
De eenige reden, waarom dit plan niet tot uitvoering kwam, is dat zelfs na de toezegging van het
Hoofdbestuur ons ook hierin krachtig te zullen
steunen, het Groepsbestuur zich niet verantwoord
achtte alleen voor eene Leeszaal met Bibliotheek zooveel geld uit te geven als door de Commissie werd
vereischt.
Toch ging het Bestuur er toe over de tot Leeszaal
bestemde benedenlokalen van het Logegebouw voor
een jaar te huren, daar voor Bestuurs- en Algemeene vergaderingen een vergaderlokaal noodig was.
Aan het lid A. T. Oliviera komt de eer toe onze
Groepsleden in de gelegenheid te hebben gesteld te
genieten van de heerlijke voordracht van den hoer
Tours, luitenant ter zee 2e klasse a/b. Hr. M. Kortenaer. 't Was n. 1. genoemd lid, dat de aandacht van
het Groepsbestuur vestigde op eene advertentie in
De Curacaosche Courant, waarin werd melding gemakt van eene voordracht met lichtbeelden voor Grcep
Nederlandsche Antillen te houden door genoemden
heer Tours.
Ons Groepsbestuur haastte zich den vriendelijken
wenk van het lid Oliviera te volgen, om den heer
Tours te verzoeken bij zijne aankomst te Paramaribo
voor de leden van Groep Suriname zijn voordracht
met lichtbeelden te herhalen.
En voor den heer Tours en voor onze Groep was
de avond van 23 Augustus een groot succes, waardoor vele nieuwe leden gewonnen werden.
Het is voor het Bestuur een aangename taak de
vergadering te moeten mededeelen, dat de klacht van
het vorige Bestuur in zijn verslag over 1904, dat de
aanwas van nieuwe leden veel te wenschen overliet,
nu niet behoeft to worden herhaald.
Telde de Groep Suriname op 1 januari 1905 niet
meer dan 150 leden, waarvan in den loop van het
jaar 53 leden moesten worden afgeschreven en wel
wegens bedanking 13, wegens overlijden 2 en wegens
wanbetaling 38, totaal 53, de dbor het Bestuur opgewekte belangstelling in het Algemeen Nederlandsch
Verbond had tot gevolg, dat gedurende 1905 zich
145 nieuwe leden lieten inschriiven, zoodat op ultimo
December 1905 het ledental 242 bedroeg en dus in
het afgeloopen jaar 145 nieuwe leden waren toegetreden.
Volgens het jaarverslag over 1904, dat op 29 April
1905 door den toenmaligen Secretaris van Groep
Suriname Mr. Hofstede Crull werd uitgebracht, bestonden niet minder dan 6 vacatures in het Bestuur,
waarin werd voorzien door de verkiezing van de
heeren F. C. Curiel, C, van Drimmelen, Mr- L. L,
Beckering van Loenen, E. B. J. Luitink, Dr. H. J.
van der Schroeff en Mr. G. F. thoe Schwartzenberg
en Hohenlansberg.
In de Bestuursvergadering van 13 Mei 1905 werd
het Bestuur als volgt samengesteld:
C. R. Frowein, Voorzitter.
Mr. G. F. Baron Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, onder-Voorzitter.
C. van Drimmelen, Penningmeester.
T. R. Thomson, Secretaris.
F. C. Curiel, E. B. J. Luitink, Dr. H. J. van der

Schroeff, A. Dragten en Mr. L. L. Beckering van
Loenen.
Daar de heer Beckering van Loenen kort na zijne
verkiezing de kolonie wegens ziekte verliet, heeft hij
geen deel kunnen nemen aan de werkzaamheden van
dit Bestuur.
Ten slotte nog de volgende mededeelingen:
1. In Juli 1905 werd onze Groep begunstigend lid
van de vereeniging Het Nederlandsch Lied;
2. In de plaats van den heer Van Esveld, wiens
heengaan ook door Groep Suriname ten zeerste betreurd wordt, werd tot lid der Commissie van kasnaziening in Nederland gekozen Mr. Dr. C. F.
Schoch, die deze benoeming aannam;
3. Het ontbinden en onmiddellijk weder oprichten
van het Algemeen Nederlandsch Verbond op 1 Jan.
1905 had tot gevolg dat de Statuten moesten gewijzigd
worden. Daardoor moest ook ons Reglement eene
wijziging ondergaan.
Als Secretaris thans afscheid nemend, veroorloof ik mij de vrijheid mijne beste wenschen
voor den bloei van Groep Suriname' uit te
spreken en ook de hoop, dat de plannen, die het
Bestuur in haar belang reeds beraamde, spoedig mogen
worden uitgevoerd.
De Secretairis van Groep Suriname
J. R. THOMSON.
Paramaribo, 19 Juni 1906.

Gezellige avond, 4 Juli 1906.
Het was een uitstekend idee van het Alg. Ned. Verbond om een gezelligen avond aan de leden van dat
Verbond aan te bieden.
Met voldoening mag dat bestuur op zijn werk
terugzien. Voor een stampvolle zaal, helaas veel te
klein om aan alle leden een behoorlijke zitplaats te
kunnen bieden, werd het program met het meeste
succes uitgevoerd.
Vonden de voordrachten der heeren Hering, Lobato
en Redan algemeen bijval, de dames Mevr. Doyer en
Mevr. Bueno, hebben ongetwijfeld in de eerste plaats
meegewerkt tot het schitterend sla gen van dien avond.
Liefelijk was de zang, en zij heeft getoond, dat ook
eenvoudige liedekens 1 ) goed voorgedragen, pakken
kunnen.
Mevr. Doyer, de pianiste, die zooveel met hare solonummers, waarvan vooral in den smaak vielen de
Novelette van v. Tetterode, de Egyp. dans van den
heer A. Coenen, en het slaapliedje van G. Mann,
droeg niet weinig bij om het succes te volmaken.
Moge het Nederl. Verbond ook op dezen weg voortga an en hare leden meer van zulke kunstavonden bereiden, zeer zeker zal dan de belangstelling in dat
Verbond meer en meer worden aangekweekt.
De Surinamer.
1) Mijn lief ken is mijn Somer, van Nicolal Een Liedeke in Mei
van M Kooiman en Zonnelied van Cath. van Rennes.
RED.
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Mededeelingen.
Voor het eerst verschijnen in dit nummer de namen
der leden, die zich, ingevolge der oproep in het Julinummer, voor W. D. hebben aangemeld.
Het aantal is nog wel niet groot, maar velen zullen
vermoedelijk de eerste ledenlijst hebben willen afwachten om een duidelijken kijk op de inrichting dezer
nieuwe afdeeling te krijgen. Van de buitenlandsche
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leden kan antwoord ook eerst na eenigen tijd in ons
bezit zijn.
Toch doet het ons genoegen te kunnen mededeelen,
dat W. D. instemming heeft gevonden. Uit opmerkingen van sommige leden bleek wel de groote bereidvaardigheid om anderen van dienst te zijn. Er
kwamen brieven in met mededeelingen als:
Hulde aan de oprichters.
Hoewel ik zelf van briefwisselen geen gebruik zal
maken, stel ik mij toch gaarne beschikbaar voor alien,
die meenen, dat ik hen op eenigerlei wijze van dienst
kan zijn.
Evenals ieder die het w e r k e 1 ij k druk heeft,
heb ik voldoende vrijen tijd om anderen van dienst
te kunnen zijn.
Tijd is AO te maken, als men miar vroeg opstaat.
Bescheidenhèid zegt mij „inlichtingen ontvangen",
ik wil ook wel geven als ik kan, dus beide.
Ter verrijking mijner kennis heb ik altijd tijd enz.
Deze opmerkingen getuigen wel van den ernst,
waarmede de leden bezield zijn, evenals het feit, dat
er ruim gebruik is gemaakt van de rubrieken 1, 2,
3, 6 en 8 (Zie den oproep in 't Julinummer, biz. 81).
Enkele aanvullingen van het Reglement blijken noodig te zijn:
le. Opgaven, welke na den yen der Inland inkomen,
worden eerst in de aflevering der volgende maand
opgenomen. De leden worden ter voorkoming van
teleurstelling verzocht hiermede rekening te houden.
2e. Aileen verandering van woonp l a a is wordt m a a n d e l ij k s opgenomen, mits
per brief k a a r t aan den Administrateur ingezonden. Alle andere wijzigingen, toevoegingen, enz. moeten
v o o r 15 December aan den Administrateur bekend
zijn, om in de J a a r I ij s t te kunnen worden vermeld.
3e. Deze Jaarlijst met Reglement verschijnt in Januari en wordt alien leden van W. D. toegezonden.
4e. De in den loop van het jaar toetredende leden
kunnen, op aanvraag losse afdrukken van de elke
maand in Neerlandia opgenomen ledenlijst verkrijgen.
5e. Leden van W. D. kunnen in een vragenrubriek,
welke — zoo noodig — voor 't eerst in het September .nummer zal verschijnen, voor een vraag om inlichtingen over een bizonder onderwerp kosteloos plaatsing verkrijgen, ook in x erband hiermede, dat in den
loop van het jaar geen veranderingen of toevoegingen
van onderwerpen geoorloofd zijn.
6e. Er wordt nog eens met nadruk op gewezen,
dat alleen leden van het A. N. V. zicli
bij W: D. kunnen aansluiten en deze natuurlijk niet
voor niet-leden of kinderen van leden openstlat.
Wanneer achter een naam omtreiit beschikbaren ti'd
niets vermeld staat, wil dit zeggen „voldoende vaie
tijd" of „naar omstandigheden".
8e. Het volgnummer v o o r a a n is het volgnummer naar plaatselijke rangschikking, dat achter
den naam het Stamboeknummer, dat op
alle brieven duidelijk moet worden
vermeld. In den sleute 1 . worden deze num mers naar elkander verwezen.
9e. Het petal achter het beroep is het geboortejaar.
10e. Aan Art. 3 van het Reglement in het vorig
nummer vermeld, dient toegevoegd: „alleen voor zoover
de behandeling der onderwerpen strijdig mocht zijn
met Art. 4 der Statuten".
AFRIKA.

Congo-Vrijstaat.
1. Boma — JOAN L. M. EGGEN — 46 —
Substituut v. d. Procureur van State — '83 — I, IV
-- Ontvangen 0. en W. I. — Veel.
AMERIKA.
Curacao.
2. Cu r a ca o — P. A. EUWENS — 13 — R.-K.
Geestelijke — '68 — Tijdelijk tot half September Nij-
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megen, Burchstraat — III, IV — Geschied-, Taal-,
Land- en Volkenkunde, Handel en Nijverheid van
Curacao — Geeft en ontvangt W. I. (Curacao en
onderhoorigheden) — Weinig.
EUROPA.

Belgie.
3. St. Amandsberg bij Gent — ERNEST
J. K. LAMMENS BOUTMANS — 39 — Bloemist
( Handelskweeker) — '73 — Antwerpsche Steenweg
233 — II, VII — (Levende zaden van uitheernsche
Europeesche planten, bijzondere soorten, welke eenig
nut voor hofbouw kunnen hebben. Artikelen in dagbladen en tijdschriften, welke over planter' handelen).
Ook de overige rubrieken. — Plantenkunde, klirraat,
plantenhandel met betrekking tot tuinbouw. - Ontvangen 0. en W. I.
4. Antwerpen (Borgerhout) — LODEWIJK
OUDKERK — 42 — boekhouder — '78 — Goedendagstraat 58 -- I, V — Kunst, geestelijke, zedelijke
en lichamelijke ontwikkeling, kinderopvoeding —
Wein ig.
5. Antwerpen — Dr. M. RUDELSHEIM
—41 Doctrindewijsbeg rtenltern,beamte
a. d. Stadsbibliotheek — '73 — Draakstraat 23 — II,
I, III, V — Zeer weinig.
6. Wetter en (Oost-Vlaanderen) — JOZEF 0.
C. MARTIEN — 44 — Bed:ende bij de registratie
—'87
VII, I — Muziek, plaatselijke gebruiken, folkore — Prentbriefkaarten, alleen Stadsgezichten en
landschappen — Weinig.

Engeland.
7. Lon den E. C. — JAN RUS — 43 ---:- Koster
v. d. Ned. Herv. Kerk— '69 — 5 Austin Friars —
III, VII, VIII — Prentbriefkaarten stad- en landgezichten — Weinig.
8. Sutton (Surrey) CORN. VISSER — 40 —
Direct. Haantjes Lager Bier Brouwerij — '69 — „Vlielandia", Parkhurst Road — VIII -- Plaatselijke inlichtingen.

Nederland.
9. Amsterdam — DORA BATAVIER — 9 —
Studeerende voor onderwijzeres — '85 — Nicolaas
Beetstraat 110 — V, I — Letterkunde, muziek, dichtkunst; kunsten en wetenschappen — Weinig.
M. Amsterdam — J. CHR. ENGELBERT —
27 — Insp. der Invoerrechten en Accijnzen — '61 —
Joh. Verhulsstr. 62 (Kant. voormalig 0. I. huis.
Kamer 70, Oude Hoogstr. 24) — I, II (Handels-,
Douane- en Tariefwetgeving, Handelsstatistiek, Staathuishoudkunde), IV, VI, VIII — Geeft en vraagt 0.
en W. I.
11. Amsterdam — C. KONING — 8 — Gymnasiast 6e klasse — '88 — Weteringschans 91 — I,
V, VI — Weinig.
12. Amsterdam — S. VAN LIER Ezn. —28
-- Assuradeur — '66 — Nassaukade 358 — VIII,
VI, V, III, I, IV — Geeft W. I.
13. Amsterdam — JAN DE MEIJER — 38
— Architect en leeraar Kunstnijverheidschool te Haarlem — '78 — Jacob van Lennepkade 25 — I, II, VII,
(Prentbriefkaarten, geen fantasie) VIII, VI —
Bouwkunst, muziek — Weinig.
14. Amsterdam — H. W. E. MOLLER —11
— Leeraar Ned. taal en letterk. klasieke talen — '69
— Sarphatikade 19 — V, VI.
15. Bathmen bij Deventer J. H. C. DEELKEN — 31 — Arts —'80 — I, II, III, VI, VIII.
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16. D e I3 i 1 t (bij Utrecht) - D. J. VAN
SCHAARDENBURG - 12 - VII (Prentbriefkaarten
Ned. Kolonien, Azie en Amerika).
17. Delft - J. P. J. WIERTS - 21 - Toonkunstenaar
Oude Delft 159 - II.
18. Dordrecht - E. C. W. HOYER - 3 Kassier - '79 - Voorstraat 57 - VIII, II, III, VII
(Prentbriefkaarten, stadsgezichten) - Statistiek, Tourisme - Snelschrift Rients Balt - Weinig.
19. Dordrecht - BAREND VAN DEN KIEBOOM - 1 - Koopman - '75 - Singel 222 VII, I, III, V, VI, VIII - Kunst in den uitgebreidsten zin des woords, in 't bijzonder die van nit 1880
en die welke in Montmartre haar oorsprong vend
(cabarets en uberbrettl) - Verzamelt reklameplaten,
spotprenten, boekteekens (exl.), boekversiering, prentenboeken; kranten, tijdschriften en litteratuur hierover.
Balletmuziek, volksliederen (in 't bijzonder Italiaansche
en Oostersche).
20. Dordrecht - B. C. MONTFOORT - 4
Procuratiehouder eener bankinstelling - '78 Noordendijk 72c - I, VII (Prentbriefkaarten, stadsgezichten; plaatselijk gestempeld) - Muziek, photographie, bloemen, planten, poezie - Snelschrift Stolze
Wery.
21. Dordrecht - H. J. TIJSSEN - 6 - Kapper - '73 - Steegoversloot 82 - II - Zondagsrust en vervroegde winkelsluiting op werkdagen in
het kappersvak - Weinig.
22. Dordrecht - G. J. DE VRIES - 25 Toonkunstenaar - '51 - Oudehovenstr. 8 - I, II,
III, VI, VIII.
23. 's Gravenzande A 341 -TH.H.KLINKHAMER - 20 - Ambt. ter Secretarie - '79 - VII
(Postzegels, Senff 1905) - II, V, VI, VIII.
24. Den Haag - A. W. P. HOLWERDA 10 - Cand. Ind. Ambtenaar - '83 - Riouwstr.
170 - I (Op natuurwetenschappelijk gebied met
lieden van beide sexen), II, III, IV, VIII - Nat.
Hist., alle mogelijke Ned.-Ind. betreffende onderwerpen - Geeft en vraagt 0.- en W. I.
25. Den Haag - W. H. KONIG - 32 Directeur v. d. Haagsche Bankvereeniging - '61 Wagenstr. 78a - I (Maakt zelf geen gebruik van
briefwisselen, wil toch gaarne anderen van dienst zijn ).
26. Den Ha ag - RIENTS BALT -24 Stenograaf - De Perponcherstr. 78 - II, VI, VIII
- Snelschrift Rients Balt en Schethauer - Weinig.
27. Den Ha a g - TH. L. A. RURUP - 14 Kapper - '76 - Papestr. 24 - III,- III, VII
(Prentbriefkaarten, stadsgezichten), VIII
Weinig.
28. Den Haag- HENRI VAN DER'SCHAAFF
- 35 - bij de Orange Nassau Hypotheekbank -'81
- Columbusstr. 42 - I (hoofdartikelen), VII (Prentbriefkaarten, Koninklijk hues) - Onderw. die ons
Volksbestaan betreffen (Nieuw Malth., verkeerd kunstgenot, toeneming genotzucht, betere kennis der moedertaal, gymnastiek, sport, neutraliteit of aansluiting-) Snelschrift Rients Balt - Weinig.
29. Den Haag - FRITS WIRTZ Jr. - 18 '79 - Nassaudijkstr. 67 - III (Amerika), I.
30. Haarlem - G. G. VAN AS - 26 - Dagbladschrijver, Secr. Red. van „Ons Tijdschrift" '76 - Kenaustr. 5b - V, II, VII, VIII - Weinig.

31. Helmond (N.-Brabant) - AUG. SASSEN
- 7 - Notaris - '53 - VII Boekteekens (Ex Libris), Prentbriefkaarten met kleederdrachten, curiositeiten, couranten, speelkaarten - Weinig.
32. Leiden - Mevr. M. TH. J. KIST-BOK 36 -'77 - Haarlemmerstr. 52 - I (liefst met personen buiten Nederland), VI, VIII - Weinig.
33. Leiden - E. C. RUIJS - 45 - Student
(juridisch candidaat) -'82 - Pieterskerkstraat 6 Geeft en ontvangt 0. en W. I. - Weinig.
34. Nieuwediep - P. J. J. MICHIELSEN
37 - le Luit. der Mariniers - '79 - a/b. Hr. Ms.
Pantserschip „Tromp" - VII (Munten en penningen)
- Weinig (zeer veel op reis).
35. N ij m e g e n - FRED. OUDSCHANS DENTZ
- 2 West-Indisch ambtenaar - '76 - VIII, IV,
VII (Postzegels en ganzsachen (Senff 1906), krantenhoofden, poststempels, foto's, tijdschriften of kranten,
welke artikelen over Hollandsche nederzettingen in
eenig deel der aarde bevatten, prentkaarten (stadsgezichten), VI, V, II, I - Statistiek Zuid-Afrika, Leven
in Londen - Geeft en vraagt Suriname - Veel.
36. N o o r d g o u w e (Zeeland) - Dr. L. M.
METZ - 34 - Arts - '71 - I, II, III, IV, VIII
Onderw : nationaliteitsgevoel, stamverwantschap, sociale vraagstukken, algemeene nijverheid, Z.-Afrika
toestanden, Nederl. in onze bezittingen - Weinig.
37. R ij s w ij k bij den Haag - A. A. VORSTERMAN VAN OYEN - 22 - Genealoog en Heraldicus - '45 - VII -Boekteekens(Ex-Libris).
38. Utrecht - JOHAN RASCH - 15 - Ambt.
b/d. adm. der N. C. Spoorweg Mij - '74 - F. C.
Donderstr. 45bis - III, V, VI, VIII - Onderw Gelegenheid tot emigratie van Nederlanders, Nederlanders in den vrende en thuis, Ned. schrijvers en
dichters.
39. Utrecht - JETSKE ROESELING -17 Leerares M. 0. Ned. Taal en Letterkunde - '72 Maliebaan 102 - II, VI - Weinig.
40. Utrecht - A. M. VALETON - 19 Phil. Stud. - '86 - Plompetorengracht 24 - VII
(Postzegels, Senff 1906), V, I, VIII, VI, II - Binnen- en buitenlandsche letterkunde, Spiritis pne - Veel.
41. V e 1 p - Mevr. W. H. VAN BALLEGOYEN
DE JONG-WARNSINCK - 23 - VII (Prentbriefkaarten, stadsgezichten).
42. Wapenvelde - ANNA W. J. BOK 33 - Spreek- en zangleerares voor eerstbeginnenden
- '59
Huize Dennenoord - I, VI, VIII.
43. Wapenvelde - ELISABETH J. BOK 29 - Part. Secretaresse - '69 - Huize Dennenoord
I (Liefst met personen buiten Nederland), VIII
- Weinig.
44. Wapenvelde - HENRIETTE M. J. BOK
- 30 - Vertaalster - '75 - Huize Dennenoord I ( Liefst met personen buiten Nederland) - Weinig.
45. Z a a n d a m (Westzijde) - HEYME VIS
-16
'83 - V, II, III, I - Onderw Letterkunde,
schilderkunst, reizen (Spanje, Engeland, Duitschland,
Belgie) - Ontvangen 0.-I. - Weinig.
46. Z wolle - Dr. F. BUITENRUST HETTEMA - 5 - Leeraar Gymnasium - I, V (Inzonderheid Nederlandsch en Friesch), VIII.
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Sleutel.
Stamboeknummer.

I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Volk-nummer
in
1906.

19
35
18
20
46
21
31
11
9
24
14
16
2
27
38
45

Stamboeknummer.

17
18
19
20
21
22
23
24
25
16
27
28
29
30
31
32

Voignummer
in
1906.

39
29
40
23
17
37
41
26
22
30
10
12
43
44
15
25

Stamboeknummer.

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Volgnummer
in
1906

42
36
28
32
34
13
3
8
5
4
7
6
33
1

Formulieren en Reglementen, gelijk zij voorkomen
in het Juli-nummer zijn bij den Administrateur verkrijgbaar.

Ingezonden.
Geachte Hoofdredactie,
Zou het wellicht niet op Uw weg liggen ter bevordering van de eenheid van den Nederlandschen stam
in het behartigen van gemeenschappelijke stoffelijke
belangen, de aandacht te vestigen op samenwerking
van Fransch en Belgisch kapitaal en daaraan vast te
knoopen eene aansporing tot meerdere toenadering
van het Nederlandsch kapitaal tot het Belgische. In
verschillende streken der wereld zouden Nederlanders
en Belgen zeer goed kunnen samenwerken. Ik laat
hied- een berichtje volgen, vertaald uit een Argentijnsche briefwisseling in The Economist van 9 Juni '06.
„De Fransch-Belgische Maatschappij, gevormd om
de concessie-De Bruyn uit te voeren voor een spoorweg van Rosario naar Buenos-Ayres met een netwerk
van lijnen, die de steden in het Westen verbinden,
heeft het vereischte kapitaal bijeen gekregen en bereidt zeer krachtig den bouw der lijnen voor".
Naar den naam te oordeelen is de oorspronkelijke
concessionaris (De Bruyn) een Vlaming, en er
staat m. geen reden, waarom een Vlaming Fransche
kapitaalverschaffing zou moeten verkiezen boven Nederlandsche.
Met de meeste achting,
Uw dw.
Den Haag.
A. B. COHEN STUART.
Wij komen op deze belangrijke zaak in het volgend
nummer tern.
Red.

ALLERLEI.
De Hollandsche graven op Spitsbergen.
Het Alg. Hbl. van 4 Aug. bevat een schrijven
uit Tromsoe, waaraan het volgende is ontleend:
„Zoo naderden wij de Noordwestpunt van Spitsbergen, dien historischen uithoek, wemelend van herinneringen aan Nederlandschen ondernemings- en

handelsgeest. Talrijk zijn de namen, die daarvan getuigen ondanks de zucht der Engelschen om den doop
der Hollanders te niet te doen en kapen en baaien
een Engelschen wederdoop te doen ondergaan. Onder
al die namen is er een, die in den laatsten tijd, meer
dan lange jaren het geval was, is genoemd: Smeerenburg, de nederzetting der Noordsche compagnie op
Amsterdam Eiland, tegenover Hoekerbaai, de nederzetting der Harlingers op Denen Eiland, thans Virgobaai genoemd, naar het schip van den ongelukkigen
Andree, die hier het leven vaarwel zeide en met zijn
ballon opsteeg. In deze baai, waar thans de expeditie
van den Amerikaan Wellmann wordt uitgerust om
nogmaals te beproeven de pool per ballon te bereiken,
liet ook Hr. Ms. pantserdekschip „Friesland" het
anker vallen".
Stof zijt gij en tot stof zult ge wederkeeren. In
letterlijken zin was dit vonnis nog niet aan de Hollanders der 17e eeuw, die wij op Smeerenburg begraven vonden, voltrokken.
Hoewel blijkbaar toeristenhanden, ijsberen en natuurkrachten geen graf hadden verschoond, waren er toch
nog enkelen, waarin de beenderen door de halfvergane
kleeding bijeen waren gehouden en de kleur van het
hoofdhaar niet twijfelachtig was. Nog enkele, heele
enkele, want de meeste kisten waren opengebroken en
de beenderen verspreid. Grafteekens, bordjes met opschriften, door de „Willem Barents" in 1878 nog hier
gevonden, waren verdwenen.
Het kerkhof ligt ongeveer 15 minuten gaans benoorden het eigenlijke Smeerenburg, de plaats waar
de kamers der Noorsche compagnie hare hutten en
traankokerijen hadden en waarvan de fondamenten,
wat de laatste betreft, thans nog zijn te zien, omringd
door tallooze brokken en scherven van Hollandsche
baksteen.
Enkele graven werden op grooten afstand van het
kerkhof dicht bij de zuidkust gevonden.
De afstand van die graven tot Smeerenburg was
ongeveer even groot als die van Smeerenburg tot het
kerkhof en is er dus alle reden om aan te nemen dat
zij niet van de daar gevestigde Hollanders afkomstig zijn.
Maar behalve de laatst bedoelde graven en die op
het kerkhof, werden er een zestal aangetroffen tusschen
de overblijfselen der traankokerijen, en wel naast de
vestiging der kamer van Amsterdam. In de hut van
deze kamer vonden de overwinteraars van 1634—'35
hun dood. Door de in Mei terugkeerende landslieden
werden zij voorloopig in de sneeuw begraven, in
afwachting van de ontdooiing van den bodem. Het
is niet onmogelijk dat voor hen eene uitzondering
werd gemaakt en zij niet naar het kerkhof werden
overgebracht.
Thans is echter alle onderscheid opgeheven. Bij een
groot vierkant blok steen, van de afmetingen der
Drentsche hunnebedden, gelegen op eene hoogte niet
ver van het kerkhof, is een gezamenlijk graf gedolven,
waarin de overblijfselen van kisten en dooden, waar
ook gevonden, zijn vereenigd. Gedekt door een cairn 1)
van groote steenen met cement samengevoegd, zal dit
wel de laatste rustplaats zijn, die hun bereid is. De
cairn draagt den herinneringssteen, door de „Willem
Barents" in 1878 geplaatst bij een steenhoop, die,
als de zee doorgaat met de kust of te knabbelen, weldra ondermijnd zoude zijn. Tegen de voorzijde van
den cairn staat een steen, door commandant en officieren van Hr. Ms. „Friesland" gezet, met de woorden:
Hr. Ms. „Friesland" herstelde deze
graven in 1906 op last van de
Koningin der Nederlanden.
Den 23en Juli, in den namiddag, had op het oude
1) Een airn is een kegeivormig opgehoopte steenmassa, waaronder de Noordpooivaarders hun levensmiddelen tegen ijsberen beschermen.
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kerkhof een eigenaardige plechtigheid plaats. Rondom
de steenhoop stond de bemanning van de „Friesland"
geschaard. Uit haar midden trad de commandant naar
voren en met een kort en krachtig woord herinnerde
hij zijne manschappen aan de stoere Hollanders, wier
gebeente door hen met deze steenmassa was overdekt,
hen dankende voor de wijze waarop zij Karen arbeid
had verricht.
Vreemde woorden en de Pers.
In het Alg. Hbl. heeft de heer P. H. S(tuurman)
een paar ingezonden stukken geschreven tegen het
misbruik van vreemde woorden.
De Redactie heeft er aan toegevoegd een uitnoodiging aan al hare medewerkers, ook schrijvers van
ingezonden stukken, zich van het noodeloos gebruik
maken van vreemde woorden te onthouden en verklaart harerzijds te zullen trachten het voorbeeld te
geven.
Laten alle vertegenwoordigers der Ned. pers dit
ter harte nemen.
Raar Hollandsch.
In de N. R. Ct. van 29 Juli komt 't volgend ingezonden stukje voor, dat terecht de aandacht vestigt
op de zooveelvuldig gebruikte ongeoorloofde omzetting van bijzinnen:
Vroeger heette dat handelsstijl: „Per K o r p oraal verscheepten wij aan Uw adres 6 vaten teer
en hopen wij dezelve reeds in Uw bezit zijn". In
dames-briefjes kan men tegenwoordig ook nogal eens
lezen: „Jan hoest wat en zie ik daarom verlangend
uit naar warm weer". En nu zoo versch uit een
consulair verslag: „De veeziekte brak af en toe op
enkele plaatsen op nieuw uit, en ging de veestapel
ook nog verder achteruit".
Weet iemand hoe men aan lien zonderlingen draai
gekomen is?

Mededeelingen.
Genoegdoening.
De heer Euwens liet zich (zie Maartnummer bladz.
8s, le kol.) over het socialisme zoo uit, dat de heer
P. J. D'Hoedt te Gent een protestartikel daartegen
indiende. Dat was zijn recht en ongetwijfeld zou de
Red. het hebben geplaatst, ware het niet geweest dat
zij vreemde de betreurde Curacao-kwestie noodeloos uit
te breiden. Zij verzocht daarom den heer D'Hoedt
vriendelijk terwille van deze overweging voor ditmaal
van bestrijding af te zien. Deze bleef echter beleefd
op plaatsing aandringen, wat door de Red. tot haar
leedwezen, opnieuw moest worden geweigerd; of het
protest kwam van socialistische of andere zijde, was
haar daarbij volmaakt Bender. Zoo tracht de brandweer het vuur binnen zekere grenzen te beperken.
Maar — als het er op aankomt, acht ieder zijn bijzondere zaak hoofdzaak. De beer D'Hoedt schreef in
een Vlaamsche Courant over het onrecht hem aangedaan
over de partijdigheid enz. der Redactie, en het gevolg
was, dat hij en zijn zoon bedankten voor het Verbond,
tot groot leedwezen der Vlaamsche Oroep en ook der
Redactie. Deze heeft evenwel hoop, dat de beide heeren
op hun besluit terugkomen, gelezen hebbende de volgende verklaring : niet om eenige andere reden, welke
ook, is plaatsing geweigerd, maar alleen uit de zucht
om bestaande moeilijkheden niet te vergrooten. Den
vollen omvang daarvan kan niet iedereen overzien.
- Zij betreurt hierbij, dat de uitlating van den beer
Euwens, in Neerlandia niet op haar plaats, aan
hare aandacht is ontsnapt. Van moedwillige beleediging van staatkundige of godsdienstige overtuiging

bij iemand der leden van het A. N. V. kon, nu tioch
ooit, sprake zijn.
Rembrandt-huldiging.
Onder de kransen, die den 16en Juli voor het standbeeld van Rembrandt werden gelegd, was er een van
de 3 Afdeelingen Amsterdam van 't A. N. V.
Kinderboeken voor Zuid-Afrika.
Naar aanleiding van wat er in Neerlandia over het
verspreiden van Hollandsche kinderboeken in ZuidAfrika gestaan heeft, schrijft de Nederlandsche berichtgever van Ons Land:
„Dit is 'n prachtig denkbeeld, dat zeker grote instemming in Zuid Afrika zal vinden. Maar wie stelt
nu eens daar ginds een aantal van zulke prenteboekjes
samen? Hier is een grate nationale taak te vervullen,
zowel voor de Taalbond als voor het Afrikaanse
Taalgenootschap, zowel voor de A. C. V. V. ( Afrikaanse Christelike Vrouwen Vereniging) als voor de
Z. A. 0. U. (Zu:d Afrikaanse Onderwijzers Unie).
En Welk een prachtige taak voor de opvoeders van
Z. A. Er moet grote geestdrift en heftige toewijding
voor bestaan, maar wij bier in Holland willen en
kunnen het niet doen. Dat kunnen alleen de mannen
en vrouwen ter plaatse zelf, de vaders en moeders,
die 't kind kennen, en alleen vcelen wat 't Afrikaanse
kind wil en wat tot dit kind spreekt. Ned. Z. A. Vereniging en Alg. Ned. Verbond zullen dan wel 't drukken en uitgeven bezorgen, overeenkomstig 't plan van
de schrijver in Neerlandia, daarvan houd ik mij overtuigd.Beide verenigingen hebben immers ook de
goedkope uitgave van 't leesboek van Jan Celliers
inogelik gemaakt".
Christel. Letterk. Verbond.
Woensdag 25 Juli vergaderde het „Christ. Lett.
Verbond" in „Boschlust" te Zeist. In de morgensamenkomst leidde ds. J. H. Geselschap van Faassen het
onderwerp in: „De voor- en nadeelen van het internationaal verkeer op het gebied der taal". Een lex,endige gedachtenwisseling, vooral wat betreft de vraag:
hoe onze taal zoo veel mogelijk van alien onnoodigen
vreemden invloed zuiver te houden, was het gevolg.
leder doe in eigen arbeid en omgeving zooveel in zijn
vermogen is. Maar ook op 't gebied van 't onderwijs
op onze scholen ga men eens een anderen weg. Waartoe, als het gold het onderwijs in vreemde talen, altijd begonnen met Fr a n s c h? Is dat strikt no o d ig?
Waarom niet met Engel sch of Duitsc h?
Na de pauze hield dr. J. Chrispels een voordracht
over Guido Gezelle.
Alg. Hbl.
Uit Haarlem.
Voor eenige maanden wendden de meisjes-leerlingen van het gymnasium te Haarlem zich tot de
heeren cuisiniers en patissiers, om toch als je blieft
het gebruik van die vreemde woorden te laten en
zich voortaan eenvoudig koks te noemen. Zij deden de
belofte dan flinke afneemsters te zullen worden. Bij de
heeren, tot wien het xi, rzoek werd gericht, sloeg het
niet in, doch blijkbaar is dit wel het geval geweest
bij de coiffeurs, van wien er sedert verscheidene zich
lieten omdoopen in heeren- en dameskappers, die niet
meer in salons, doch in winkels hun bedrijf uitoefenen.
N. R. Ct.
Cijfers.
De Alg. Ned. Wielrijders Bond heeft ter gelegenheid
zijner jaarvergadering 20, 21 en 22 Juli te Dordrecht
zeer opgewekt feest gevierd.
We zullen de bestuurders maar niet al te hard
vallen over hun officieel programma, kermesse d'ete,
bal champetre, consumptie, matinee muzicale, lunch,
en Fransch menu; hoewel een Ned. vereeniging tegen-
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over Dordrecht, de zetel van het A. N. V. oplettender
had kunnen zijn.
In een opzicht kunnen wij ongetwijfeld veel van
den A. N. W. B. leeren, n.1. ledenwer y in g.
Deze bond telt meer dan 26000 leden.
't A. N. V. in Nederland nog geen 5000.
Waarom tracht elk onzer er niet eens een paar
leden bij te werven?
0 n s doel ligt toch zeker nog wat vender en
hooger.

Uit Smyrna.
Begin Juli heeft in het „College Francais du Sacre
Coeur" de jaarlijksche prijsuitdeeling plaats gehad.
De twee prijzen voor het Hollandsch, uitgeloofd door
de Afd. Smyrna van het A. N. V. werden behaald door
de leerlingen DaniEl de Hochepied en Eric van Lennep.
In verschillende vakken werden aan eerstgenoemde
eervolle vermeldingen of accessits toegekend, ook een
aan Willy van Lennep.
*

Ter

* *

navolging.

Afd. Zaanstreek heeft briefkaarten versproid als onderstaande:

Opwekkingf om toe te treden als lid tot het

Afgemeen ederlandsch Yerbond

BESTUUR AFD. ZAANSTREEK:
Voorzitter : P. M. Duijvis, Zaandijk.
Onder-Voorzitter : B. H. KORFKER, Zaandam.
Penningmeester: A. VAN GELDERE,
Secretaris :
E. VEEN,
Onder-Secretaris: HEYME Vis,
7,

Md. „Zaanstreek".:
Het oude Ned. Lied.
De oud-Nederlandsche liederen worden meer en
meer verbreid, en winnen, bij elke uitvoering, aan
voorstanders.
De vorige maand oefenden ze wederom groote bekoring uit op een overtalrijk publiek, saamgekomen
op de terrassen van Trier's „Groot Badhuis" te
Zandvoort.
Het Doopsgezinde zangkoor uit Haarlem, onder de
uitstekende leading van den heer De Nobel, bracht
er vele liederen uit Coers' liederboek, uit het 2de
Doopsgezinde Liederboek en Valerius' Gedenckklank
ten gehoore. Het koor, bestaande uit 150 personen,
vond een aandachtig en dankbaar gehoor.
Misverstand of erger?
In Nr. 43 van Uitgever en Debitant,
orgaan van den Ned. Uitgeversbond komt een „particuliere correspondentie uit Transvaal" voor vol oniuistheden en verkeerde voorstellingen omtrent de
Boeken-Commissie van het A. N. V.
In het Sept.-nr. zal dit stuk uitvoerig worden beantwoord.
Vraag om inlichting.
Wie kan het juiste adres meedeelen van:
C. F. de Ruyter de Wildt, vroeger Agent Nederl.
Handel Mid, Paramaribo (thans in Holland).
F. H. H. van Zeeland, vroeger Linnaeusstraat 11,
Amsterdam.

TT

De Liederenavond voor ' t Volk te Rotterdam.
Mej. Cato Scholten schrijft aan Neerlandia:
De liederenavonden waren hier ingericht als volgt:
Van half November of tot 16 Mei werden om de
14 dagen des Woensdagsavonds van 8-9 1/2 uur telkens
2 of 3 liederen geleerd, Hollandsche en Vlaamsche.
Eerst werden de woorden voorgelezen en verklaard
door den heer Th. Nolen, daarna zoo dikwijls door
mij herhaald en door al de aanwezigen in koor nagezegd, totdat die woorden door allen gekend werden.
Hieruit volgt dat niemand de woorden in handen
kreeg, wel mocht men die opschrijven.
Kende men de woorden goed van buiten dan werd,
door een goed geschoolde stem de melodie voorgezongen. Op deze wijze werden er op den 16en Mei
gezongen (de algemeene herhalingsavond) 17 liederen
flank uit 't hoofd.
Door advertentien in een plaatselijk blad en door
strooibiljetten (dit laatste middel hielp niet) kwamen
op den eersten avond ongeveer 15 meisjes. Dit aantal
groeide aan, totdat later nadat, eenige minder gewenschte
elementen van zelf weer wegbleven, er ongeveer 50
getrouwen overbleven.
Later bleek dat door meer adverteeren het aantal
aanmerkelijk grooter zou zijn geweest.
Kosten voor een zeer eenvoudig zaaltje, drukwerk
enz. beliepen een kleine 100 gulden.
Door al de meisjes werd verzocht ook tijdens den
zomer met deze bijeenkomsten door te gaan, wat
helaas om verschillende redenen niet kon plaats hebben.
De heer Th. Nolen en de dames E. Baelde en
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mej. Dr. Moquette hebben bijna geregeld al de zangavonden bijgewoond en de behulpzame hand geboden.
Hollandsche Tooneelisten in de West.
De kunstreis der Hollandsche Tooneelisten is geeindigd. De dames Post en Staas en de heeren Van
011efen, Van Hees en Arbous hebben wil van hun
onderneming gehad. Zoowel op Curacao als in Suriname was de bijval dien zij verwierven zeer groot.
De lijst der gespeelde stukken bevatte jammer genoeg slechts twee oorspronkelijke tooneelspelen.
Ook de naam, door het gezelschap aangenomen,
paste minder bij deze Hollandsche onderneming, wat
niet weg neemt, dat de voorstellingen van groot nut
zijn geweest voor het nauwer toehalen der bander]
tusschen het Moederland en zijn West-Indische kolonien.
Guldensporenslag.
Zondag 5 Aug. is te Kortrijk het Guldensporenslag
monument onthuld.
De heer Helleputte, volksvertegenwoordiger, hield
een feestrede; ook de burgemeester van Kortrijk.
Standbeeld voor Benoit.
De gemeenteraad van Antwerpen heeft 7500 Fr. toegestaan voor een standbeeld van Peter Benoit.
Liederen voor het Volk.
In het vorig nummer werden aangekondigd de 2e
druk der Liederen voor het Volk van J. P. J. Wierts
(woorden van Rene de Clercq) en de 3e band der
Gezelle-liederen van den zelfden componist. Flor van
Duyse schreef over band I en II o.a.: „De teksten
ziin goed gekozen, de muziek van deze melodieen is
waarlijk melodieus; zij zingt en doet den componist
eer aan. Wij molten ze gerust aan onze zangers warm
aanbevelen".
Advertentie op den omslag.
De advertentie .op den omslag van Neerlandia is
geplaatst tegen den zin van het Hoofdbestuur. Tengevolge van een misverstand bij de uitvoering van het
contract met den drukker moet ze worden opgenomen
om een mogelijk proces te vermijden.
Sprekers voor bet Verbond.
Marie E. Arntzen-Wafelbakker, Marnixkade 17,
Amsterdam.
1. Jloost van den Vondel: Gysbrecht van Aemstel, Lucifer, Maria Stuart.
2. Multituli: Vorstenschool, Saidjah en Adinda,
Bandjir, School des levens, Woutertje Pieterse.
3. Schimmel: Anna Bolein.
4. Frederik van Eeden: Lioba en Ellen, De Broedens.
5. Marcellus Emants: Godenschemering.
6. Shakespeare: Romeo en Julia, Koning Richard III, De getemde Feeks.
7. Schiller: Maria Stuart.
8. Tegner: Frithiofs-Sage.
9. Francois Coppee: Pater Noster.
Dr. F. Buitenrust Hettema, Zwolle.
1. Een A. N. V.
2. Vereenvoudiging van de Ned. spelling.
C. C. A. Croin, leeraar in de geschiedenis en aardrijkskunde, Dordrecht.
1. Rusland.
2. De Ver. St. van Noord-Amerika.
3. De oorzaken van de Fransche revolutie en
eenige figuren daaruit.
4. Japan en Korea.
Henri Dekking, dagbladschrijver en letterkundige,
Rotterdam.
Letterkundige voordrachten.

A. T. A. Heyting, Naarden.
1. Vondel's Lucifer.
2. Napoleon en Bilderdijk.
L. Lambrechts, leeraar aan de staatsnormaalschool te
Gent.
Het huiselijk lied.
Pol. de Mont, Antwerpen (treedt liefst op in rondreis).
1. Guido Gezelle.
2. Jonge Nederlandsche dichters in Belgie.
3. Rembrandt.
4. De Evolutie van de Nederlandsche paneelschildering, in de 14e, 15e, 16e eeuw.
5. P. Breughel I.
6. De Vlaamsche beweging.
De heer en mevrouw Fred. Rompel, Dordrecht.
Zuid-Afr. Voordrachten- en Liederavond.
Dr. Marten Rudelsheim, Draakstraat 23, Antwerpen.
1. Het Belgisch-Hollandsch Verbond.
2. Een Vlaamsche mijnbouwschool en de Vervlaamsching der Hoogeschool te Gent.
Luit. Albert Vogel, Spoorsingel, Delft.
1. Starkadd, drama in 5 bedriiven, van Alfr.
Hegenscheidt.
'
2. Koning Svend, van Hendrik van der Wal, opgedragen aan Alb. Vogel.
3. Koning Oedipus, van Sophocles, vert. Prof.
van Herwerden.
4. Antigone, van Sophocles, vert. Prof. van
Leeuwen.
5. Loki, van Marc. Emants.
6. Coriolanus, van Shakespeare, vert. Edw. B.
Koster.
7. Manfred, van Bryon, vent. Van 't Hoag.
8. Salome, van Oscar Wilde, vert. Willem van
Leer.
9. Noorsche Heirtocht, van Ibsen, vert. H. v. d.
Wal.
10. Kroisos, drama van Nico van Suchtelen.
11. Forumscene uit Julius Ceasar, vent. Burgersdijk.
Voorts drama-fragmenten en gedichten van klassieke en moderne dichters en schrijvers, alles
uit het hoofd.
Ten slotte: Lezing over de Tooneelspeelkunst.
Het Hoofdbestuur noodigt alien, die zich den aanstaanden winter voor een spreekbeurt, zang- of kunstavond beschikbaar stellen, uit, den Admi&strateur in
kennis te stellen van naam, adres en onderwerp.
Bovenstaande lijst wordt in het September- en
October nummer aangevuld.

NIEUWE LEDEN.
Groep Nederland.
BESCHERMENDE LEDEN.
Dr. H. E. Th. van Sillevoldt, directeur van
Leiden.
het Rijkszuivelstation, Kaiserstraat 53,
Mr. N. de Ridder, Burgemeester,
1,
D. F. van Dijk, in fijne vleeschwaren, Breestraat 104,
J. A. G. Proot & Zn., wijnhandelaren, Hooge
Kerkgracht 43/45,
,,
Julius Huf, kleermakerij en uitrustingen,
Amsterdam.
Heerengracht 418,
J. Pohl, handel in heelk. instrumenten,
den Haag.
Buitenhof 45,
H. van Dooren & Co., in modes, Hoogstraat 5,
J. Hoekstra & Co., boek- en steendrukkerij,
Molenstraat 7,
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F. D. Bastet, instrumentmaker, Spuistr. 3, Den Haag.
J. H. Varenkamp & Zn., in kol, waren,
Groenmarkt 33,
,,
B. Derksen, brood- en beschuitlibriek, Oude
Mplstraat 8,
Firma Th. A. A. Simonis, in bedden, slaapkamerameublementen enz.,
enz. Groenm. 34-36,
L. A. van Dijk, notaris,
A. M. G. Simonis, vertegenw. van buitend
lan sche huizen, Van Galenstraat 5,
W. Gabel, fabrikant van geschilderde meubelen, Molenstraat 61/63,
G. I. R, van der Gaag & Zn., drogisten,
Groenmarkt 27,
P. D. Schilte, stoomkoffiebranderij, Groen
markt,
C. W. Warn ar, bont werker, Veenestr. 3),
Wed. J. G. Kuys & Zn., stalhouderij, Lange
Voorhout 39,
Arnhem.
Charles Felger, koffiehuis Central,
Allen opg. door den heer Jac. Post, Rotterdam.
)1

,,

,,

))

,,
,,

Mevr. Smith gel). van Stolk, huize Trompenburg, Honingerdijk,
Rotterdam.
Opg. door den heer A. N. Hoogewerff.
GEWONE LEDEN.
G. L. van den Berg, boekhandelaar, Rapenburg 87,
Leiden.
Mr. A. G. Fokker, lid van den Gemeenteraad,
Rapenburg 31,
A. D. Vijgh, notaris, Rapenburg 62,
Dr. A. C. Hartevelt, arts, Rapenburg 66,
Th. M. Cornelissen, kleermaker, Rapenb. 82,
F. Spoor, landbouwkantoor, Breestraat 159,
Gebr. Hoogendoorn, in tapijten enz., Botermarkt 23,
P. L. Stijnman, banketbakker, Steenstraat, 12,
D. J. Briejer, boekbinder, Pieterkerkstraat 2,
L. F. Servaas, boekbinder, Diefsteeg 15,
I. W. van Leeuwen, boekhandel, Maarstn , nssteeg 9,
G.
Rutgers, boekbinderij, Hoogl. Kerkgractrt 33,
J. A. Schreuders, arts, Hoogewcerd 3,
G. van der Brugge, ontvanger Reg. en Domeinen, 3e Helmerstr. 4,
Amsterdam.
J. W. den Herder, hoofd der Brederosnool,
N. Z. Voorburgwal 284,
(Iebr. van der Laan, vleeschhouwers, Gravenstaat 1,
den Haag,
A. W. van Malsen, houthandelaar, Jan van
Riebeekstraat 55,
H. C. Couwenlerg, inspecteur der Reg. en
Dorminen, Gr. Hertoginnelaan 136,
J. H. Win',elman, bewaarder der Hypoth.,
de Ruyterstraat 58,
Van Velsen & Co., bloemenhandel, Molenstaat 5,
N. J. W. M. Nu Ten, hoofd eener bijz. school,
Molenstraat 53,
J. B. Moller, schoen- en laarzenmagazijn,
Spuistraat 5,
C. T. M. Lfiatsman, comm. in effecten, Nassau Zuilensteinstraat 3,
A. Parry, kunsthandel, Westeinde 25,
J. A. Frentrop, kantoorboekhandel, Groenmarkt 25,
W. van Hattem Wz., Horlogemaker, Papestraat 19,
E. Arrias, arts, uitsluitend voor Narcose,
Molenstraat 50a,
Mr. D. van Houten, Molenstraat 3),
W. F. Hardenberg, wijnhandel, Annastr. 17,
M. J. Pel, goud- en zilversmid, Spuistr. 9,
Mr. D. S. van Emden, Laan van N. 0.Indie 149,
J. L. Bernhardi Jr., in goud enz,, Vlatningstraat 11,
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D. Oerlemans, banketbakker, Vlamingstr. 27a, Den Haag.
J. Th, E. Canneel, hoof& commies bah. Bureau Ind. eigendommen enz., Atjehstr. 52,
))
P. Groot, commies a/h. Dep. van Justitie,
Plein 2a,
J. G. H. Ahsmann, Mag. van heeren modeartikelen, Wijnhaven 23,
Delft.
W. van Glabbeek, Amer. stoom-, waschen strijkinrichtiag, Goudsche Rijweg, 169, Rotterdam.
Allen opg. door den heer Jac. Post, Rotterdam.
C. Geleijns, Wijnbrugstraat 13,
Rotterdam.
Opg. door Dr. W. v. Everdingen,
))
Mej. A. C. Kusters, Geldersche kade 23,
Opg. door den beer P. Neideck, Amsterdam.
B. W. Ottevanger, Westersingel 25a,
Rotterdam.
Opg. door dcn heer C. G. Vervloet J.Rz.,
„
A. Buijs Jz., Hoogeadam,
Zaandam.
Opg. door den heer H. I. Simonsz,
))
L. Meijer, Langestn at 62,
Opg. door den heer P. H. Stuurman,
Mr. E. J. Korthals Altes, Keizersgr. 395, Amsterdam.
Opg. door Kapitein Thomson, Den Haag.
J. H. Boas, Tesselschadestraat 8,
Opg. door den heer S. F. A. Boas,
J. A C. Steunebrink, Marnixstraat 399,
Opg. door den heer A. H. K. Milo,
))
A. Winckel, theol. student aid. Vrije Universiteit, Haarlemmerweg 237,
))
Opg. door den heer F. Agterberg, Nijmegen.
W. C. Beucker Andreae, Laan Copes 20, Den Haag.
Opg. door Mr. K. P. van der Mandele, Delfshaven.
Mej. E. P. Rink*, Bankaplein la,
Den Haag.
Mel. M. van Dulm*, Rijnkade,
Arnhem, ,
*Beiden opg. door Mr. S. Rink, Tiel.
B. Gratama, 1 e Sweelinc .,straat 23,
Bea Haag.
Opg. door J onl/vr. Joh. Schthurbeque Boeije,
Ginneken.
Mej, Johanna Pabst Bezuidenhout 9,
Den Haag.
E. K. Pols*,
Neerbosch bij Nijmegen.
*Beiden opg. door den beer W. R. Kooiman, eerbosch bij Nijmegen.
M. Prins, werktuigk. ingenieur, handelaar
in natuurkundige toestellen, Wijnstr. 81, Dordrecht.
Opg. door den heer Fred. Oudschans Dentz.
P. van Riel*, luit, t/z. 2e kl., alb. Hr.
Ms. „Buffer ,
Hellevoetsluis.
A. F. Folkersm a*, luit. t, z. 2e kl., a/b. Hr.
Ms. ,Reiner Claeszen",
'Beiden opg. door luit. C. L. H. Quarles van Ufford, Hellevoetsluis.
Mej. Oda Waller, Villa Java, Javalaan,
Baarn.
Opg. door den heer Chr.
Rotterdam.
G. J. Ch. de Goede, Pikeursbaan 10,
Deventer.
Opg. door den heer H. J. Kloosterman,
C. Loets van Hoorn directeur
boterfabriek,
Usbrechtum bij Sneek.
Opg. door den heer A. Loosjes, Leiden.
Dr. P. J. van Breemen, Zuidstraat 10,
Helder.
G. E. Prinsloo, Hooigracht 4a,
Leiden.
Groep Belgie.
GEWONE LEDEN.
J. Van den Reeck, Goedendagstr. 77,
Antwerpen
R. Van Meerbeeck, Abdijstr. 35,
Elie Smets, Van Maerlantstr. 15,
Van Tichelen, Van Dijckstr. 55,
Brunet, Nikkelstr. 54,
*D. Dekker, Kammenstr. 35,
*Van Boghout, fotograaf, Kammenstr. 65,
*Mej. Schoiers, Kammenstr. 97,
*Opg. door Ed. Schiltz.
F. Jung, Pruinenstr. 2,
*jozef Neys, Van Geertstr. 7,
*Opg. door F. Jung.
*Van Kerckhoven, A, Boudewijnetr. 81,
Gust. Wauters, Provinciestr. Zuid 132,
*Robert Benoey, Klapdorp 92,
7)
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*De Born, Willem, Boudewijnstr. 76,
Antwerpen.
*Opg. door Aug. Bossaerts.
*Alb. Tijck, Kleine Beerstr. 13,
*Opg. door Lode Baekelmans.
* Bastiaens, Vleminckxveld 20,
*Opg. door Leo Bouchery.
*R. Rogmans, Van Breestr. 33,
*Opg. door Schilperoort.
G. Roevros, Jules van Praetstr. 20,
Brussel.
J. Van Campenhout, Alsembergsche stw. 283 ,
91
„
Van den Berghe, Blijdschapstr. 61, Anderlecht,
Oct. Steghers,
Eekloo.
Rigioditti,
Gavere.
Gent.
*Mej. Cl. Dubois, onderwijzeres,
*Opg. door 0. Van Hauwaert.
*0. De Wette, telegrafist, Gentbrugge,
*M. Willems, H. Hartstraat, St. Amandsberg,
*Opg. door B. Maes.
* Arth. Huble, Prinsenhof,
*Opg. door Mej. De Cavel.
*Mej. J. Verbaeren, onderwijzeres,
*Opg. door Mevr. Wed. Minnaert.
Mej. E. Vermeire, Stropstr.,
.,
Mej. Dirckx, Leopoldlaan 28,
Marn. Van Duyse, student, Nederkouter,
M. Culp, Nieuwpoortstr. 20,
Ach. Petitjean, Zuidkaai 83,
Talloen,
Gontrode.
Baele, telegraafontvanger,
Lier.
Billen, H. Geeststraat,
Hendrickx, Kolveniersvest,
I Janssens, Karthuizervest,
J. Moens, Antwerpsche str.,
Pasteijn, Begijnenstr.,
Stroobants, Rechtestr.,
J. Thijs, Mechelsche str.,
Van Dessel, Mechelsche str.,
Van Heupen, Lisperstr.,
Van Tongerloo, Kloosterstr.,
Van Oudendijck, Antwerpsche str.,
Verbeeck, apotheker, Berlaerstr.,
Is. Cresens, leeraar middelb. school,
Maaseik.
Van Dillewijn-Burton,
Mei relbe:,,e.
E. H. Flor. Vermeersch,
Thielt.
E. H. Ach. Lauwers,
E. H. Cyr. Verschaeve,
Oudenaarde.
Mej. Antheunis,
Th. Waelkens,
Wed. De Bruyne,
Michiels, W, Aalbrechtstr.,
Oostende.
Mej. joh. Lietaer, Christinastr. 65,
Mej. Prud. Van Vijane, Euphr. Beernaerstr. 61,
't Kint, Stockholmstr. 5,
A. Musschoot, Tharhautsche str. 24,
P. Van Cleven, Amsterdamstr. 27,
Ed. Simon, Weststr. 36,
F. Gijs, Langestr.,
Tienen.
Gillis, Leuvensche str.,
Laermans, Grimde,
Robia, Leuvensche str.,
Rock, Lud, B,
Roovers, Hoegaardestr.,
Bowie, Autgaarden,
Vanhaeren, Sliksteenveste,
Vanderweijden, Grimde,
Vint, Oud Goidsenhoven,
Weenen Hoegaardestr.,
Schepens,
Laken.
Percque, Michielstr. 30,
Lootens,
De volgende leden hebben hunne bijdrage verhoogd tot 5 fr.
Adriaenssens, Sommestr. 13,
Antwerpen.
Augustijns, Korte Batterijstr. 5,
Baeyens, Rijnpoortvest 10,
/)
Baggelaa r, Melkmarkt 8,
/)
Blij, de Merodelei 6, Berchem,
Boden, Klamperstr. 62,
Bollengier, Familiestr. 58,
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A. Bossaerts, Lozanestr. 51,
Antwerpen.
Mei. Bossaerts, Lozanestr.,
F. Buyssens, Kistemaekersstr. 3, Bongerh.,
P. Buschman, Rijnpoortvest,
Ceulemans, Roode str. 9,
Coppens, Anselmostr. 34,
Crutzen, Groenstr. 52,
Cuypers, Ommeganckstr. 11,
Dael, Greinstr. 41,
S. De Beucker, Plantijnlei Oost,
De Jans, Schulzstr. 422,
De Lange, Goedendagstr. 11, Borgerhout,
De Lattin, Melkmarkt 1,
Delsaux, Wetstr. 17, Borgerhout,
Delvoie, Amsterdamstr. 77,
De Roover, Lge Herenthalsche str. 54,
Desperoux, Congresstr. 54,
D. De Vos, Apostelstr. 14,
De Vries, Vestingstr. B M 110 c, Berchem,
De Vroey, Oude Beurs 17,
De Wolf, Lozanestr. 248,
Dielemans, Vlaamsche Kaai 62,
Mej. Duyckers, Quinten Metsijslei 24,
Dujardin, Handelslei 28,
Duquet, Huibrechtstr.,
E. H. Elebaers, Rudolfstr. 27,
Francq, Klapdorp,
Galmart, Huybrechtstr. 30,
Geerts, Carnotplein 55,
Mej. Germonprez, Boudewijnstr. 04,
Ghysel, Lammekenstr. 57, Borgerhout,
Goedeme, Markgravestr. 6,
Govaert, Lge Beeldekensstr. 165,
Grell, Lge Herenthalsche str. 84,
Gunzburg, K. Herenthalsche str. 17,
Haegeman, de Hornestr. 35,
Hendrickx, Brederodestr.,
Ad. Hendrickx, Beeldekenstr. 17,
Heuvelmans, Solvijnstr. 182,
Itschert, Van Dijckstr. 24,
Ed. Janssens, Vleminckxveld 36,
J. Janssens, Falconplein 17,
L. Janssens, Zirkstr. 33,
Th. Janssens, Lge Slachterijstr. 135,
Jolis, Leopoldslei 21,
Kammerling, Turnh. laan 163, Borgerh ,
Liekens, Willemstr. 3,
Mees, Van Peltstr. 34,
Nuyens, Handelslei 58,
Oyen, Turkstr. 29,
Oudkerk, Greinstr. 8,
Pauwelsen, Delescluzestr. 27, Berchem,
H. Peeters, Richardstr. 20,
H. Peeters, St. Janstr., Borgerhout,
J. Peeters, Mellaerstr. 20,
J. Peeters, Oude Steenweg 89,
A. Picard, Kerkstr. 95,
Plessers, Minderbroedersrui 22,
Poffe, Coburgstr. 24,
Radoux, Leopoldstr. 6,
Scheffer, Auwerstr. 11 1 , Berchem,
Schepens, Turnhoutsche Stw. 252,
Schiltz, Prinsenstr.,
Severijns, Lge Nieuwstr. 70,
Sips, Van Arteveldestr. 27,
Sobrij, Lge Kievitstr. 149,
Stessens, Vekestr. 43,
Storms, Violierstr. 11,
Tack, Lge Beeldekensstr. 18,
Thijs, Wolfstr. 17,
Tijsmans, Carnotstr. 174,
Tombeur, Dodoensstr. 8,
Uytterhoeven, L. Pothoekstr. 41,
Van Amerom, Wetstr. 62,
Van Bredam, Oude Baan 55,
1. van den Broeck, Simonsstr. 12,
Mej. Van de Poel, Rijnplaats 2,
Van der Cruyssen, Zuidlei 142,
Van de Ven, Cuylitsstr. 18,
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Van Geertruyen, Van Kerckhovenstr. 98, Antwerpen.
Van Gerven, Van Wiselstr. 26,
Van Horck, Lge Koepoortstr. 6,
Van Hove, Zurenborgstr. 28,
Fr. Van Laer, Gommarusstr. 6,
Van Roosbroeck, Montigny str. 27,
Van Schoor, Vondelstr. 14,
Van Straten, Olijftakstr. 28,
Van Wint, Eiermarkt 24,
Verkeijn, L. Scholierstr. 77,
D. Vermeulen, Van Diepenbeekstr. 41,
Vermeylen, Van Maerlantstr. 83,
Veron, Provintiestr., Zuid,
Verrees, Scheldestr. 98,
Visschers, Rolwagenstr. 105,
Weyler Sen., Van Maerlandstr. 28,
Assenede.
"
Dumoleyn, dokter,
Blankenbcrge.
Marmenhout,
Notebaert, notaris,
Wouters, gemeente-sekretaris,
//
Boschvoorde,
Fassotte,
Gittee,
Slaghmuylders,
Brasschaat.
Hanssen,
Floren,
Sebrechts,
Brugge
De Poorter, Corianderstr. 1,
De Veen, leeraar Athenoeum, St. Andries,
Dumon, dokter, Hoogstr.,
Osc. Dumon, St. Jorisstr. 99,
Retsin, Smedenpoort 124, St. Andries,
Dr. Van Steenkiste, Freren Fonteinstr.,
Verhaeghe, Kazernevest 11,
Brussel.
Achten, de Merodestr. 33,
Allegaert, Rubensstr. 87,
/,
Beckers, Zegestr. 163,
Bouckaert, Mexicostr. 21, Molenbeek,
Bowles, Archimedestr. 40,
Bogaert, Trooststr. 58,
Brans, Vierwindenstr. 9,
Brans, Trooststr. 86,
Budding, Rubensstr. 1,
Buyl, Krijgslaan 102, Elsene,
Coopman, Daillystr. 11), Schaarbeek,
Coppieters, Onderwijsstr. 80, Kuregem,
Cordes, Adolphestr. 52, Elsene,
DeBremaecker, Opvoedingstr. 39,
DeClercq, De Liederkerkstr. 43, Schaarbeek,
De Geest, Paviljoenstr. 72, Schaarbeek,
De Gobart, Delcoignestr, 3, Koekelberg,
De Hoon, Carolystr. 30,
De Keyser, Jozef De Keynstr. 7,
De Mey, Handelsgalerij 15,
De Naeyer, Voorzitterstr. 23,
De Raet, Westfalenstr. 24,
De Smedt, De Lignestr. 25,
Lie Tiere, De Merodestr. 1(4, St. Gillis,
De Vlaminck, Ruysbroeckstr. 43,
A. Engelbrecht, Ridderstr. 9,
A. Faignart, Waskaarsstr. 26, Kuregem,
Feys, Brognierstr. 124,
Gijssels, Anspachlaan 13,
Gillebertus, Onafhankelijkheidstr. 124, Molenb.,
Heye, Munthofstr. 113,
E. Hendrickx, Asschestr. 12,
J. Hendrickx, Camuselstr. 38,
Henny, Ducpetiauxlaan 94,
Hoek, Paleizenstr. 121, Schaarbeek,
Hooyer, Van Volxemlaan 431, Vorst,
Hosselet, Lakenstr. 168,
Hublon, Linnoeusstr. 57,
Mej. Jacobs, Van Schoorstr. 82, Schaarbeek,
Josson, Timmerwerf 5,
Kesler, Dethystr. 45, St. Gillis,
Ketelaer, Elsener, stw. 34, Elsene,
Krijn, Nieuwbrugstr. 10,
Lagal, Michel Angelolaan 10,
Leefson, Berg van 't hof 47,
Maingay, Nieuwstr. 122,
1,
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Brusscl.
Mej. Muller, r. d. Tabellion 30,
Nauwelaers, De Fiemestr.
Neecks, Tirolstr. 107,
Niemeyer, Noordlaan 137,
Norden, Bloemstr. 2,
Palmers, Mijn Buitengoedstr. "i 6, Elsene,
A. Peeters, Paleizenstr. 16, Schaarbeek,
Perier, de Beriolstr. 41, St. ten Code,
Pinkhof, Guldenvlieslaan 71,
Richmond, Boudewijnlaan 30),
Roeland, de Ribeaucourtstr. 92, Molenheek,
Schepens, Ernst All3rdstr. 11,
Schouteden, Elsenerstw. 14, Elsene,
Simons, Horisstr. 14, Schaa rbeek,
Stran g Piersstr. 117,
Stufken, Noordlaan 138,
Stuttenheim, Nijverheidspl. 5,
Teirlynck, De Rosnestr. 33, Molenbeek,
Tensen, Oude Kleerkooperstr. 12,
E. T'sjoen, Vlasfabriekstr. 16,
H. T'sjoen, Rogierstr. 77,
Van der Brugghen, Simonisstr. 13, St. Gillis,
Van der Kun, Ka rthuizerstr. 58,
Van der Einden, Crespelstr. 10, Elsene,
Van der Willigen, Maconlaan 19,
Van Deynze, Noordlaan 64,
Van Doorselaer, Princesstr.,
Van Hamml, Zwaluwenstr. 16,
Van Kalc en, Mull hof tr. 98, St, Gillis,
Van Oest, Museumstr. 16,
Van Pa rijs, Graaf van Vlaanderenstr. L11,
Molenbeek,
Van Wersch, Van den Bogaerdstr. 56,
Van Witsenburg, Anspachlaan 74,
Van Wijk, Brikkenkaai 22,
Van Zevenberger, Stormstr.,
Verbeke, Verkensmarkt,
Weyenberghe, Hertoginnepl. 5, Molenheek,
Wouters, Denemarkenstr. 41,
Philipson,
Calloo.
Contich .
Hans,
Dendermonde.
Dosfel,
Van Winckel,
Dieghem.
Dumortier,
Diest.
Beeckx,
Fr, Cresens, Marktstr.,
Jer. Cresens, dokter,
Ma ris, Leuvensche str.,
Winders, Wolvenstr.,
Van Nerom, Peetersstr.,
Heirman,
Diksmuide.
Schelstraete, notaris,
Drongen.
De Weert,
Eeckeren.
Eekloo.
Steghers,
Eename.
Delplancque,
Neder Eename.
Van der Dorpe,
Eigen Brake!.
Pleunet,
Erpe Meire.
Suys,
Wijnants,
Everigem.
Theybaert,
Froidmont.
De Buck,
Gent.
Mej. Aelterman, Van Eyckpl. 5,,
Abeele, Poermagazijnstr.,
Allaert, Nederkouter 15,
Bailliu, Veerlplaats 1,
Balieurs, Onderbergen 5,
Bauwens, Maria Theresiastr. 62,
Mel. Billiet, Coupure 183,
Mej. Boulengier, kl. Bellevuestr. 15,
Brienen, Hoogstr. 128,
Buyssens, Wolstr. 18,
Buyssens, Opt. Wolstr. 18,
E. H. Claeys, Predikheerenlei 0,
L. Claeys, Frere Orbanlaan 21,
Coelho, Geldmunt 30,
De Boos, Brusselsche str. 122,
De Brurcker, Groot Kanonpl. 0,
Mej. De Caesemaeker, Holstr. 11,
Mej. De Cavel, Brugsche Stw. 116,
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De Ceuster, Noordkaai 57,
R. De Clercq, Schoolstr. 48, St. Amandsberg,
De Coeyer, Bleekerijstr. 36,
De Fauw, Puinstr. 31,
De Groen, Schouwburgstr. 16,
B. De Guchtenaere, Schoolstr. 10, Ledeberg,
Mevr. De Keyser, Tweebruggenstr. 17,
Delaere, Hoogstr. 15,
Deloor, Vandeveldestr. 47, Ledeberg,
De Potter, Korte Muni 5,
De Reuck, Gasmeterlaan 15,
Mej. I. De Rudder, Korte Violettenstr. 5,
Mej. R. De Rudder, Korte Violettenstr. 19,
De Ruelle, Coupure 159,
Deuninck, Wolfstege 11,
De Vilder, Antwerpsche str. 14,
J. De Vos, Coupure 221,
M. De Vos, Yperstr. 13,
De Waele, Wondelgemstr. 96,
D'Hondt, Parklaan 24,
E. Dobbelaere, Bisdomkaai 14,
Domela Nieuwenhuys, Coupure 2C6,
Droesbeke, Oude Brusselsche weg 19, Ledeberg,
Drost, Visscherij 155,
Mej. Doorme, Schaapstr. 22,
Duiquesne, Belgradestr. 86,
Oacons, Kerkstr. 34, Ledeberg,
Ed. Geillard, Secretaris Koninkl. Vl. Ac.,
*Van der Poorten, drukker, Pollepelstr.,
*Opg. door M. Vermast.
J. Romeyn, ingenieur, Lge Boomgaardstr. 23,
*J. R. Uytwerf Sterling, pia. firma Van Exter,
Gentbrugge,
*Opg. door J. Romeyn.
Hoogstoel Hacquaert, Beeldhauwersstr.,
Mej. E. Van de Voorde, Prinsenhof 39,
Geirnaert, Perkamentstr.,
Goossens, Wollestr. 2,
Goossens, Van Lokerenstr. 77, Ledeberg,
Gijselinck, Chartremenlaan 193,
Hacquart, Kunststraat 115, St. Amandsberg,
Hadoux, Kl. Bellevuestr. 63,
Mej. Haeck, Lge Boomgaardstr. 10,
Hegman, Slijpstr. 32,
Hegmans, Steenhouwersstr. 20, Ledeberg,
G. Henderick, Oude Ajuinlei 11,
Herman, Baliestr. 4,
Hermanne, Kerkstr. 82, Ledeberg,
Herremans, I Jzerenweglaan 26, Gentbrugge,
Hertoge, Karderijstr. 87,
Hoffmann, Godshuizenlaan 116,
Hullebroeck, Oude Brusselsche weg 23, Ledeberg,
Ingelbrecht, Makelaarstr. 23,
Janm 1st, Poermagazijnstr. 8,
Kimpe, Hoogstr. 91,
Lacquet, Kortrijksche stw. 334,
Lambrechts, Kunstlaan 47,
Lefevre, Rooigemstr. 125,
Lemajeur, Scheldelaan 43,
Lengle, Nieuwpoortstr. 10,
Mevr. Lievevrouw-Coopman, Ledeganckstr. 27,
Mej. Limpens, Hoogstr. 79,
Lijbaert, Dierentuinlaan 88,
Machiels, Goudenleeuwplaats 11,
Mej. Maes, Casinoplein 3,
Marteau, Nieuwland 182,
Mast, Antwerpsche str. 64,
Maystre, Parklaan 18,
Mevr. Wed. J. Minnaert, Citadellaan 75,
Minnaert, Dokplein 12,
Moens, Zalmstr. 15,

Moens, Noordkaai 34,
Mijs, Nassaustr. 15,
Overfeldt, Parklaan 4,
Peeters, Ottergemsche Stw. 503,
Pipijn, Nieuwland 3,
Quicke, Mirystr. 25,
Remouchamps, Kortrijksche str. 18,

Gent.
77
/1
77
77

Rodts, Schoolstr. 47, St. Amandsberg,
Gent.
Rouckhoudt, Begijnhofpl. 15,
Sielbo, Voormuide 125,
Siffer, Kruisstr. 2,
5,
Staes, Antwerpsche str. 8,
Stok, Nijverheidslaan 170,
Teirlinck, Zwijnaerdsche Stw. 11,
Uyttenhove, Vrijdagmarkt,
Van Acker, Casinopl. 4,
Van Acker, Savaanstr. 52,
Van Assche, Hertogstr. 13,
Varendonck, Frere Orbanlaan 33,
Van Bocxstaele, Fi6vestr. 36,
Van Boeckxsel, St. Jakobsnieuwstr. 6,
1,
Mej. Van Damme, Nieuwpoortstr. 18,
Van der Haeghen, Bagattenstr. 62,
Van de Velde, Houtbriel 24,
Van de Winetel, Prinsenstr.,
Van Eenaeme, Coupure 173,
Van Ghendt, Wenemaarstr. 56,
Van Hauwaert, Citadellaan 83,
Van Hauwermeiren, Plateaustr. 9,
Van Havermaete, Paddenhoek 5,
Van Imschoot, SLchthuisstr. 19,
Van Keirsbilck, Bijlokevest 313,
Van Raalte, Wapens van Zeeland, Koornm.,
Van Renterghem, Oude Brusselsche weg 13,
Gentbrugge,
Van Silfhout, Toekomststr. 80, St. Amandsb.,
Van Tricht, Kasteellaan 45,
Van Werveke, Akkergemlaan 48,
Van Wilder, Coupure 103,
Verbrugghe, St. Pietersnieuwstr. 27,
Vermast, best. midd. school, Bisdomkaai,
Vermeersch, Eedverbondstr. 12,
Viaene, Antwerpsche stw. 89, St. Amandsb.,
Vuylsteker, 12 Kamerstr. 58,
Vuylsteke, Koestr. 15,
Mej. Waelput, Coupure 49,
Wante, Rabotstr. 30,
Wasteels, Akkergemstr. 17,
J. Wiemer, Speldenstr. 14,
Willems, Begijnhoflaan 19,
Mej. Willems, Ottogracht 25,
Willems, Schaapstr. 37,
Van Loo-Verschuere,
Haacht.
Van den Broeck,
H mine.
Donckele,
Hareltelie.
Gheysens,
Leen,
Hasselt.
Peetermans,
Van Soest,
Hopf,
Hoboken.
Segers,
Hoogstraeten.
Spaninckx,
Ichiegem.
Bruwier,
De Jaegher,
leperen.
Iseghem.
De Meester,
Ka Nen.
Van de Velde,
Koekelare.
Christiaen,
Kortrijk.
Douss, Leiestr. 8,
Dubois, Leopoldstr. 6,
Lambrechts, Wapenpl. 2,
1,
Leperre, Veemarkt 58,
ll
Sagaert, Noordstr. 1,
Van Eeckhout, Buda 27,
Gottigny,
Kruishau"tem.
De Wilde,
Laarne.
Delpire,
Laken.
Merckx,
Willens, gemeenie-ontvanger,
Derijnck,
Lendelede.
Boon, Half Meertstr. 19,
Leuven.
De Vos, Thiensche str.,
11
Donckerwolke, St. Barbarastr. 36,
Fierens, doktoor Gasthuis,
Kleyntjens, Kessel Loo,
Luytgarens, Minderbroederstr.,
Van der Linden, Thiensche str. 124,
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Leuven.
Vlieberg, Waaistr. 10,
Verriest, Vaartstr. 40,
Lien
Arras, Rechtestr.,
De Paaschkeers, Rechtestr.,
Deseck, Lisperstr. 12,
De Weert, Heyderstr, ,
Keyser, Kapucienstr.,
Meylemans, Lisperstr.,
Peirsman, Lisperstr.,
Ravoet, Spoorweglaan 20,
Goossens, advocaat,
Aug. Bille,
Timmermans, Antwerpsche str.,
Torfs, Kolveniersvest,
Vanderpoorten, Antwerpsche str.,
Van Hoecke, Boomlaar,
Van Nueten, Bril,
Van Rompay, Heyderstr. 5,
Van Rompay, Kluizeplein,
Verdonck, Begijnhofstr.,
Vervoort, Lisperstr.,
Zimmer, H. Geeststr. 5,
Loth.
De Wilde,
Luik.
Mej. De Proft, Rue Paradis 15,
Mej. Pladet, Kathedraalpl.,
Van Oirbeeck, Fond-Pirettestr. 115,
Ruyffelaert, Campinestr. 20,
Van Veerdeghem, Rue de Chestreit,
Maaseik.
Gessler,
Montign) s-Sambre.
Vermeersch, rue de Beausart,
Mechelen.
Bouquet, Capucienenvest 15,
E. De Keyser, Hombeeksche siw. 6,
De Rees, Leegheid 20,
Evrard, Lge Schipstr. 21,
Mej. R. Goovaerts, Hoogstr. 63,
W. Goovaerts, Adeghemstr. 57,
Heymans, Hazenstr. 12,
Heynderickx, Oude Bruel 16,
Mahr, Iizeren leen 9,
Messings, Leermarkt 36,
Pendris, Lge Pennincstr. 3,
Peremans, Capucienenvest 1CO,
Sondervorst, Lge Hairgracht 3,
Tack, Vaartstr. 21,
Tuerlinck, Capucienenvest 61,
Van Doeselaer, Bruel 60,
Van Doren, Vlietje 2,
Van Fraechem, Wollemarkt 18,
Van Hoei, Koestr. 85, ,
Meerle.
Van Nueten, burgemeester,
MeirelL el, e.
Vergauwen, hoofdonderwijzer,
Melle.
Van Hoecke, onderwijzer,
Namen.
Stals, leeraar Athenaeum,
Zuster Nathalie, Champion,
,,
Nieuwpoort.
Maertens, ingenieur,
Van de Casteele, leeraar,
Nijvel.
Oorts, Chambillestr. 5,
Pittomvils, leeraar,
Van de Weyer, leeraar,
Ninove.
Van Langenhaecke, Muylem,
Azaert, Zuidlaan 109,
Oostende,
Christiaens, Karel Janssenslaan 13,
De Brauwere, Koninklijke str. 76,
Mevr. De Cloedt-Cornette, St. Peterburgstr. 6,
283,
Ach. De Cock, Brusselstr.,
De Gheldere, Leopoldlaan 3,
De Kesel, Kapelstr. 56,
L. De Smet, Kaaistr. 24,
I,
P. Helsmoortel, Euphr. Beernaertstr. 57,
Janssens, Renbaanstr. 15,
Labile, Veldstr. 47,
Lelevre, Rentenierstr. 4,
Leys, Thouroutsche stw.,
Moerman, Polderstr. 9,
Pleyn, Karel Janssenslaan 27,
Thone, Koninklijke str. 4,
Van der Plassche, Euphr. Beernaertstr. 96,
Van Mullem, Napoleonstr. 16,
E. Van Oye, K. Janssenslaan 9,
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Oostende.
R. Van Oye, Leopoldlaan 28,
Van Passel, Euphr. Beernaertstr. 102,
Verbrugghen, Langestr. 98,
Verhulst, Langestr.,
Vermeersch, Veldstr. 51,
Verschelde, Vuurtorenstr. 39,
I I. Vroome, Schipperstr. 8,
E. Vroome, Capucienenstr. 10,
Oude God.
Muls, leeraar Athenaeum,
Oudenaarde.
Bullens, griffier,
Calant, beambte,
Colpaert, bouwkundige,
De Bock, handelaar, Bevere,
D'Haenens, handelaar,
De Moor, handelaar,
D'Hondt, beambte,
1,
D'Huyvetter, fabriekbestuurder,
Geerlandt, kleermaker,
H. Gevaert, Bevere,
Loos, Kantonale Schoolopziener,
I1atton, provinciaal ingenieur,
Paeme, hotelhouder,
Van Belle, beambte,
Van Damme, bakker,
Van den Dorpe, meubelmaker,
Van de Putte, onderwijzer, Bevere,
Verwee, apotheker,
Doutreligne, geneesheer,
Raepsaet, wisselagent,
Thienpont, advokaat,
Van Nieuwenhuyze, handelaar,
Rupelmonde.
Scheltjens, hoofdonderwijzer,
Saventhem.
Struelens,
Schilde.
Ghysebrechts,
Sichem bij Diest.
Mulle,
Selzaete.
Bulteel,
St. Bernhard.
Bouten,
St. Denijs bij Kortrijk.
Froidure, dokter,
St. Genesius Rhode.
E. H. Bols, pastoor,
St. Lievens Essche.
E H, Van Medegael, pastoor,
St. Nikolaas.
De Waele, leeraar,
Heynderickx, advokaat,
Maesfranckx, Grondwetlaan, GansSt. Pieters Jette.
horen,
Mennekens, Spiegelstr. 69,
Steppe, hoofdonderwijzeres,
Vaast-Bamps, leeraar,
Mej. Van Dievoet, onderwijzeres,
Spa.
Wybauw, dokter,
Stabroeck.
Vanderstraeten,
Ter Hulpe.
Deschamps,
Thielen .
Van Gorpe,
Thielt.
K. De Smet,
Oct. Dezeure, student,
Thien"en.
Collin, Nieuwstr. 28,
Hansen, Lombardstr.,
Lambrechts, Spiegelstr.,
Schoonjans, Lombaardstr. 7,
Steyaert Statiestr.,
Uten, handelaar,
ti
Turnhout.
Surincx, kunstschilder,
Ukkel
Dejaegher, Brugmannlaan 242,
Lamberts Hurrelbinckx, Brugmannlaan 247,
Van Campenhoud, Stw. op AlsemL erg
Veurce.
De Coster, Klaverstr.,
Medlin, Nieuwstr.,
Vinck, Rozendaalstr.,
Vichte.
E. H. Verriest, pastoor, Ingoyghem,
Vorst,
Perkin, Van Volxemlaan 240,
Wachtebeke.
Persijn,
Waregern.
De Coninck, St. Leu-Vijve,
Watermael.
janmoulle, Karrestr. 102,
Westmeerbeek,
Wouters, Houtvenne,
Wevelghem.
Maes, hulppriester,
Wyneghem.
Verlinden, bediende,
Zeelhem.
Ramaekers, burgemeester,
Zonnebeke.
Van Walleghem, dokter,
Zele.
De Mulder, gemeente-secretaris,
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Groep Suriname.

Adressen.

GEWONE LEDEN.

Algemeen Secretaris-Penningmeester:
P. J. de Kanter, Singel, Dordrecht.

L. C. van Almon, AnNen. Hof van JusParamaribo.
titie,
F. M. Amstelveen,
J. Alvares, onderwijzer,
C. R. Berner,
De Bije, kommies,
J, E. Brandon, kommies,
Colaco Belmonte Rozeae,
H. Doyer, Kolon. Spoorw.,
Surin. Debatter Club,
J. M. G. Elstak, onderwijzer,
A. A. ter Laag, notaris,
F. C. M. Lobato de Mesquita, kolon.
vaartuigen,
Mej. Pauline de Neef,
L. Punselie, kohn. aartuif,en,
I-1. G. de la Parra, geleesheer, (K. S.)
H. M. Bahan, onderwijzer,
11. van Sprang, agent van politic,
Mej. Johanna Stalling, apothekeres,
W. F. van Lier, kolon. spoorw.
A. A. R. de la Parra, zaakwaarnemer,
L. C. Leefmans, koopman,
C. Leefmans, tandarts,
Mej. S. Simons,
L. C. Spalburg, onderwijzer,
H. Kappa, onder-direct. krankz. gesticht,

Groepssecretarissen.

//

Buitenland.
BESCHERMENDE LEDE14.1.
H. Janssen, p/a. W. A. Powell Co.
Ltd.,
New Orleans La.
Opg. door den heer W. van Rede, Rotterdam.
W. A. Wiebenga, c/o. G. Blaauw,
East 7th str. 111,
New-York City.
Opg. door den heer J. G. Wiebenga, Amsterdam.
Nederl. Vereenignig „Neerlandia", 18 Rue
Cadet,
Parijs.
GEWONE LEDEN.
Baron R. van Raders, student, Karlstrasse 2111,
Karlsruhe i/B,
H.. J. D. W. Dikkers, elektr. ing., Kaiserallee 29 III,
F. Dormaar, student, Kaiserstrasse 81 II,
Allen opg. door den heer H. Benes,
Rud. Cochius, Bijfangweg 11,
Basel.
Mathias Fuhring*, koopman's klerk,
Messrs. Delvalle & Co., P. O. Box 3,
Panama.
Leon Neuman*, klerk, c/o. Messrs Ehrman
& Co., Plaza de la Catedral,
Albert van Kesteren*, apotheker, c/o. Arthur Koucke, Botica de la Catedral,
Johan Reiinardus*, c/o. Mr. Manuel Espinosa B, Farmacia Central,
Frederik Palm*, apotheker, co. Mr. I J.
Preciado, Farmacia „El Globo",
John Palm*,
koopmans klerk, c/o.
Mr. Herman Henriquez, Palais Royal,
Manuel Monsanto*, employe I. C. C. c/o.
Mr. A. Neuman, P. O. Box 58,
*Allen opg. • door den heer W. Daal.
Dr. M. W. Visser, leerling-tolk a/h. Gezantschap,
Tokyo.
A. C. Vorkink, P. 0. Box 1331, Johannesburg (Transv.)
J. P. M. Wennips, direct. Excelsior Hotel,
Rome.
Opg. door den heer L. J. Lefebre,
J. ten Nape', Avenida Parlamento 3013,
Mexico D. F.
Estados Unidos Mexicanos.
Michel Vassilou, Drogman aan het. Consulaat der Nederlanden
Metelin
(Klein Azie).
7/
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Van fouten in namen of adressen

verbetering

ingewacht bij de Administratie, Wijnstraat 81, Dordrecht

Nederland: C. van Son, Wijnstraa t 81,
Dordrecht.
B e 1 g i e: H. Meert, Spiegelstraat 20, Gent.
N e d.-I n d i e: F. F. Borel, Weltevreden.
Surinam e: J. R. Thomson, Paramaribo.
N e d. Ant ille n: Luit. J. A. Snijders Jr., Willemstad, Curacao.
Secretarissen der Zelfst. Afdeelingen.
Constantinope 1: Dr. A. Coomans de Ruiter,
Arts, Jen Tcharchi 80, Pera.
C h i c a g o: H. Jacobsma, 620 W. 14th Place.
Roseland-Chicago: G. Pon, 403 W. 110th
Place.
Vertegenwoordigers in het Buitenland.
Ancon (Rep. Panama ) : J. W. Th. Daal, I. Canal
Zone.
A h w a z Perzische Golf) : P. P. ter Meulen
Barcelona (Spanje) : Ary Kriens, Rembla de Cataluna 102.
Bethlehem (Oranje-Rivier-Kolonie) : P. van Gent,
voorloopig voor de heele Kolonie.
B o e c h a r a (Centraal-Azie) : C. C. J. van der
Klaauw, Russisch-Chineesche Bank.
Cairo (Egypte) : Th. F. van Vloten, Sharia. — El
Magraby, Postoffice Box 461.
Cardenas (Tabasco Mexico) : Wm. C. de Wit.
C o 1 o n (Rep. Panama) : J. J. Ecker Sr., Koopman.
C o r o (Venezuela) : Jacob M. Chumaceiro.
Da v o s-P 1 a t z: Dr. H. J. van Voornveld.
Detroit (Michigan, V. S. v. N. A.) J hr. J. H. A. de
Jonge van Ellemeet, Eliotstreet 63.
Kansas City ( Missouri) : jhr. H. Laman Trip,
Wyandottestreet, 3708.
Ka rlsbad (tevens voor Marienbad) : Dr. H. Breitenstein, Hail s „Nizza" aid. „Alta Weise".
L o n d o n: (Waarn.)
Krabman, „The Limes",
30 Grove Road, Brixton, S. W.
4
Luxor ( Egypte) : J. H. Insinger, Palmenburg.
Maracaibo ( Venezuela) : S. F. Duwad, firma
Breuer, Moller & Co.
M e 1 b o u r n e: L. Reens, Secr. Kamer van Koophandel voor Australia.
P a n a m a: (Stad) : Herman Pinedo.
Philadelphia (Pensylvania V. S.) : J. Bierens
18th & Buttonwoodstreet.
R o m e: L. J. Lefebre, 65 Via del Babuino.
Rosario de Santa Fe (Zuid-Amerika): G. A.
Gulden.
San F r a n c i s c o: E. J. F. van Hanswijk Pennink, 410 Batterystreet.
Shanghai (China) :J. Spechtgrijp, Reiss & Co.
Stellenbosch ( Kaapkolonie) : Dr. E. C. Godee
Molsbergen.
T a p a c h u l a-C h i s( Mexico) : . de Boer, Plantage „Zuchiate".
T o k i o ( Japan) : Andre Schmidt, Nihonyenoki
Teheran ( Perzie) : J. P. de Hoog.
V enet i e (
: L. Bizio, Consul van Nederland.
Yokohama ( Japan) : Wm. Hoist & Co.
Aanbiedingcn om als vertegenwoordiger van het A. N. V.
in het Buitenland op to freden worden ingewacht bij den
Alg. Secretaris van het Hoofdbestuur.

10e Jaargang.

September 1906.

No. 9.
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ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND.
Gij Vlaming, gedenk wat Uw land worden zal, indien
gij de roemrijke laden Uwer voorvaderen vergeet.
CONSCIENCE.

Advertentien 25 ct. per regel.

Verschijnt Maandelijks.

XXIXste Ned. Taal- en Letterkundig Congres.
,,Lang voordat de stoffelijke brug aan
den Moerdijk zoo stout , was geworpen,
zijn de Congressen, sedert 1849, de geestelijke brug geweest voor de toenadering
en verzoening van Noord en Zuid.''
Telkens wanneer ik een Congres bijwoonde, heb ik gedacht aan deze woorden
van prof. Paul Fredericq als een zuivere
kenschetsing van de beteekenis der tweejaarlijksche
bijeenkomsten van Noord- en Zuid-Nederlanders en
wie verder behooren tot den Nederlandschen :tam.
Ook hebben zij, zooals het in den oproep voor dit
29ste Congres luidde : den geest van verwantschap
opgewekt en gevoed, liefde aangekweekt voor eigen
taal en wetenschap, de letterkunde van hier en daar
gemaakt tot gemeen goed en de beide natien doordrongen van het besef, dat er voor Belgie en Nederland door onderlingen steun en eendracht, nog een
schitterende toekomst te winnen is.
Men heeft het toegejuicht dat Brussel thans de verzamelplaats was, waar de Nederlandsche Beweging
kon getuigen van haar groei, van haar minder politieke
dan geestelijke en economische kracht, Brussel de verfranschte hoofdstad van toch ook het vaderland der
Vlamingen, Brussel waar de taalvijand de grenzen van
het Nederlandsch stamgebied bestookt en overstroomt.
Maar afgescheiden nog van het feit, dat het boulevard-leven en de schoone boschrijke omgeving van
„klein Parijs" de vergaderingen een scherpe mededinging aandeden en de congresgangers eer verstrooiden
dan ze noodwendig gelijk in een kleine plaats in elkaars
gezelschap te voeren, moet men niet verwachten dat
de Vlaamsche sprake en het Nederlandsch dat de
meeste congressisten met goed gevolg aan hotelbedien_
den, tram conducteurs en politiedienaars lieten hooren,
eenigen invloed zal uitoefenen op het Fransch, dat
Brussel beheerscht.
Wij Noord-Nederlanders zijn gevoelig geweest voor
verwelkomingen in eigen taal, voor de ons herhaaldelijk toegezongen en toegespeelde volksliederen ; maar
weten dat het officieele Fransch thans weer zijn voile
rechten heeft hernomen.
Wil de taal en daarmede ons volksbestaan zich hand-

Voor Belgie Postabonnement.

haven en uitbreiden, dan zal dagelijks door alle Nederlanders en Vlamingen die in Belgie's hoofdstad wonen
of vertoeven het Nederlandsch dienen gesproken te
worden, gelijk dat plicht is in geheel Vlaanderland.
Verschillende sprekers — men schenke mij namen
en voordrachtoverzichten hebben op het Congtes
ten duidelijkste aangetoond, dat voor Vlaamsch-Belgie
het Nederlandsch in onderwijs en wetenschap, in handel en nijverheid, in huisgezin en samenieving zich niet
met den tweeden rang behoeft te vergenoegen, zich
geen minachting en vernedering behoeft te laten welgevallen, als alle Vlamingen maar eendtachtig wilden
en doorzetten.
Maar daarvoor moet, gelijk het in zijn zoo kernachtige openingsrede door den voorzitter van 't Congres,
Mr. H. de Hoon, gezegd werd : „daarvoor moet de
Ned. taal bij de Vlamingen gelouterd worden, tot een
hooger peil van fijnheid en smaak worden opgevoerd,
moeten alle middelen worden aangewend om het aanzien en den bloei onzer taal te bevorderen".
Dan misschien zal het Nederlandsch in Belgie eenmaal als St. Michael den voet kunnen zetten op den
vijand, die zijn bestaan zoo lang belaagd, zijn goed
recht ontkend, zijn eer gehoond heeft.
***

Een ervaren congresganger, man van gezag, had niet
veel vettrouwen in Brussel. Hij herinnerde zich dat
't Brusselsche Congres van 1876 zoo weinig ernstig
voorbereid was, dat er nooit „handelingen" over verschenen zijn.
Als om deze nalatigheid goed te maken heeft het
comiteit voor het 29ste Congres, aan welks hook'
stonden de heeren Mr H. de Hoon, voorzitter, Th.
Coopman, secretaris en E. H. T'Sjoen, penningmeester
een dubbelen ijver aan den dag gezegd, den leden
een ,,eerste deel" handelingen voor den aanvang thuis
gestuurd en met de belofte voor een „tweede deel"
naar huis gezonden,
De bedoeling was goed, maar dat voorloopig programma was benauwend van overlading en de gedrukte
redevoeringen in deel I hebben niet verhinderd, dat
deels de welsprekendheid en leeswoede toch nog moesten
worden ingedijkt, deels de behandeling van verscheiden
belangrijke onderwerpen te vluchtig was.
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't Is trouwens opmerkelijk, hoe l e v en s v a tAangenaam voor de leden van het Alg. Ned. Verbare gedachten doorwerken ondanks den
bond, die overtuigd zijn dat aan onze Vereeniging op
tegenstand van hen
den duur het best
die den gestadigen
de blijvende belanvooruitgang en vergen der Congressen
nieuwing loochekunnen worden toenen.
vertrouwd, omdat
Het beginsel der
wij dagelijksch beVereenvoudigde
oogen, waarvoor de
Schrijftaal, te KortCongressen slechts
rijk nog met spot
een week in de twee
begroet, is te Brusjaar bijeenkomer , is
sel met groote meerhet felt dat in dat
derheid aangenoeerste deel der Hanmen. Het A. N. V.
delingen, en niet
heeft zich in dezen
uitsluitend in de
onzijdig verklaard,
Afdeeling Stambemaar zal toch wel
langen, de letters A.
doen ook dit teeken
N. V. herhaaldelijk
des tijds niet onopopduiken, en ons
gemerkt te laten.
Verbond door vele
De beer Simons,
sprekers als aangedie de vergadering
wezen werd geacht
der Stambelangen
om een toegejuichte
opende met een rede
gedachte of aangeover de zorg voor
nomen stelling verhet menschmateder uit te werken en
riaal, merkte naar
te trachten in een of
aanleiding van de
andere richting tot
gedachtenwisseling
een daad te komen.
die daarover ontlk zou kunnen wijstond, fijntjes op
zen op de motie als
hoe wat hem te Nijgevolg der rede van
megen nog algeDr. Marten Rudelsmeen betwist werd,
heim, welke het A.
hier verschillende
N. V. verzoekt een
aanhangers vond en
commissie van deshoe de Stambelankundigen samen te
gen, als omvattend
stellen om het vraagmensch-, stam- en
stuk van economiraszorg ook de Consche, militaire en
gressen gaan beandere toenadering
MR. H. DE HOON, Voorzitter van het Congres.
heerschen.
tusschen Noord en
Zuid te onderzoeken (niet
in den geest der FranschgezindeBaie-beweging)en
op het volgend Congres
verslag zijner bemoeiing
uit te brengen.
Ook op de samenwerking der middenstanctsbewegingen in Noord en
Zuid, door Mr. A. B.Cohen
Stuart aanbevolen enmede
aan het Hoofdbestuur van
het A. N. V. ter verdere
uitwerking voorgedragen.
Verder op den strijd tegen gallicismen, germanisTH.7,COOPMAN,
Secretarii van het Congres.
m en, stadhuiswoorden enz.
waaruit blijkt dat de denkbeelden door Neerlandia maandelijks gepropageerd, steeds meer voorstanders verweryen,

Alleen toen de naam,
die geliefde, werd aangetast, kwamen de getrouwen in 't vuur.
Professoren als Te
Winkel en Fredericq kunnen er moeilijk van scheiden,schoon ze den nieuweren tijdgeest aanvaarden.
Mij leek naamsverandering gewenscht, omdat
de jongere Noord- en
Zuid-Nederlandsche
schrijvers, ze waren ditmaal in :grooter [getale
EM. H. T'SjoEN,
dan anders vertegenwoorPenningmeester van het Congres.
digd, nog niet zoo langgeleden de congressen onmondig verklaarden om over
letterkunde te oordeelen. Letterkunde kon niet becongrest worden, vooral niet door een toevallige menigte
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Afbeelding op de ledenkaart van 't XXIX ste Ned. Taal- en Letterkundig Congres.
Maar nu komt een aanvoerder als Van Deyssel zelf
verklaren dat hij niets tegen den naam Ned. Congres voor Stambelangen heeft, wanneer de Taal en
Letterkunde maar als eerste en voornaamste afdeeling blijven gehandhaafd, omdat de Letterkunde Loch
het hoogst is waarin een yolk zich openbaart. En op
een gezellige bijeenkomst heeft hij getuigd, dat hij
vroeger bevooroordeeld was, maar nu het groote belang erkent, veel menschen bezield met een gevoel
voor een groote gedachte bijeen te zien.
Waar te Deventer de Afdeeling Stambelangen achteraf geschoven was, te Brussel werd ze algemeene
vergadering. En men zal Naar beheerschenden invloed
niet meer kunnen ontgaan.
Zijn onder het begrip Stambelangen niet alle belangen die op een Congres ter sprake komen begrepen? Valt een der Afdeelingen Taal en Letteren; Geschiedenis en Oudheidkunde; Kunst, Tooneel en Boekhandel; Onderwijs en Opvoeding buiten de Stambelangen?
Na Nijmegen en Deventer is andermaal in de Jaatste
algemeene vergadering te Brussel een strijd ontbrand
over het goed recht der leiding van het A. N. V., toen de
keuze eener plaats voor het 30ste Congres ter sprake kwam; en ten derden male is men geeindigd met
vertrouwen uit te spreken in ons streven: 't Bestuur
van Groep Nederland zal te beslissen hebben tusschen Leiden, Maastricht en Haarlem, die naar de eer
dingen.
Een eerste eisch om de Congressen zoo goed mogelijk aan hun doel te doen beantwoorden, is de
Afdeelingsvergaderingen tot een minimum te beperken, de algemeene vergaderingen hoofdzaak te doen
zijn en daarop door zeer bevoegde, maar tevens als
redenaar uitmuntende sprekers, voordrachten te doen
houden.
In de beperking hebben wij ons hier de meesters
le toonen.
En steeds dient er voor gezorgd, dat de feestelijk-

heden een bijzonder karakter hebben, want zij be-.
waren al mee het best de herinnering aan het eendrachtig samenzijn voor de uitbreiding en bevestiging
van ons taalgebied en de behartiging der belangen
van den Ned. Slam.

Men zal in deze beschouwing over het Congres
geen overzicht verwachten van het gesprokene. De
bladen hebben er dag aan dag kolommen aan gewijd en in de Handelingen zijn en zullen de redevoeringen worden bijgezet.
Maar wat bij alle Congresgangers in levendige herinnering zal blijven, dat zijn de feestelijkheden, die
ook ditmaal weer ons samenzijn bezegelden.
Zij zijn ook thans weer het beproefde middel gebleken om oude kennismakingen te hernieuwen, nieuwe aan te knoopen en met gevoelens van krachtige
verstandhouding uiteen te gaan.
De Vlamingen hebben den roep van te kunnen feesten ; ze hebben dien ook nu in een stijgende reeks van
genieting en gastvrij onthaal gestand gedaan.
't Begon Zaterdagavond reeds met een optocht naar
't Stadhuis op die beroemde Groote Markt met zijn
onvergelijkelijk geheel van bouwkunstig schoon. Met
vliegende vaandels, ros-lichtende fakkels en slaande
trommen ging het tusschen de voorkomend ter zijde
wijkende nieuwsgierigen, en het koper schetterde in
marsch op marsch over de boulevards.
Na de ontvangst was er ook reeds een gezellig samenzijn, dat de geheele week na afloop van dagernst
en avondfeesten, herhaald werd. En in deze „zesde
afdeeling" was de leute eerst recht aan het woord.
Zondagmiddag opende Mr. De Hoon met een sympathieke rede de tentoonstelling van het N e d e r1 a n d s c h e B o e k uit Noord en Zuid, ingericht
door de goede zorgen van den bestuurder van Antwerpen's Nederlandschen Boekhandel, den heer L. H.
Smeding, wiens naam den teekenaar Alfr. van Neste
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aanleiding was een gelukkig Ex Libris (boekteeken)
voor dezen te ontwerpen (1).

De heer Smeding heeft inderdaad de juiste gelegenheid aangegrepen. Het Brusselsche Congres was bij
uitnemendheid geschikt om een overzicht te geven van
het krachtig leven in onze uitgeverswereld, van de
hoogte waarop onze boekbandkunst en prentafdeeling staan, ook om aan te toonen Welk een smaak
onze voorouders hadden in het snijden van letters,
in de behaaglijke verdeeling van een drukbladzijde,
in karakteristieke houtsneden enz. Trouwens de inrichter komt uit de stad van Plantijn, wier beroemd
Museum menig prachtwerk voor deze tentoonstelling
1) Wij zeggen „Smeed het ijzer als het beet is." Hoe komtjde zin
der Viamingen voor alliteratie uit in dat vloejender : „Smeed het
wijl het warm is".

leverde, evenals de verzamelingen der heeren Prof. dr.
Willems te Brussel en den dichter Victor de la Montagne.
Ten duidelijkste bleek ook uit het bijeengebrachte,
hoe de wetenschappelijke literatuur in het Vlaamsch
zich uitbreidt.
's Avonds was er een tooneelvoorstelling in den
Vlaamschen Schouwburg, waar onder meer een goede werkelijkheidsschets uit het Vlaamsche plattelandsleven van Lod. Scheltjens, Men s c h w o r din g,
en Emants' bekend 0 n d e r 0 n s werd gegeven door
liefhebbers, die voor 't meerendeel knap werk leverden en wier beschavenden invloed op de Vlaamsche
bevolking met niet gering schatte.
De volgende avond was gewijd aan de Toonkunst
en de heer Hullebroeck mOcht met zijn voordracht
over Muzikale Ontwaking in NoordN e d e r l a n d en zijn staf van zangers, de heeren
Van Gheluwe, Dauwe en De Vos, die liederen van
Cath. van Rennes, Hol, Heinze, Zweers, Wagenaar,
Loots, Von Brucken Fock en Van Anrooy uitvoerden, de hulde van een in letterlijken zin tot den nok
gevulden schouwburg in ontvangst nemen.
't Was een teleurstelling dat de Zuidafrikaansche
liederen en voordrachten door droevige familieomstandigheden van het programma waren afgevoerd.
Zuid-Afrika was Loch reeds karig bedeeld op dit
Congres, al hield Dr. Kiewiet de Jonge een treffende
rede over het Afrikaansch en zijn letterkunde — men
denke aan het als door Perk's muze ingegeven D i e
V 1 a k t e van J. C. — en al heeft Dr. Mansvelt in een
heildronk aan den feestdisch verzekerd dat het Afrikaansche yolk, de Republieken mogen dan staatkundig
verdwenen zijn, springlevend is en zal blijven leven

St. Romboutstoren te Mechelen.
tot meerderen roem van den Nederlandschen Stam.
Dinsdagavond was er een Vlaamsch m u-
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z i e k f e e s t in het Park (Waux Hall) onder begunstiging van prachtig zomerweer, dat trouwens het
geheele Congres overstraald heeft.
Uitgevoerd werden werken van Benoit, Tinel, Wilford, Gilson, Wambach, Blockx, Mestdagh, Mortelmans, Huberti en De Boeck, waarvan eenigen zelf
hun werk leidden. De solisten, Mevr. Borelli
(zang) en de heer Drubbel (viool) werden ook zeer
toegejuicht.
Wat er na dien avond in steeds stijgende ongewoonheid door de Congressisten is genoten, zou dichterlijke beelding eischen.
Wie onzer zal ooit dien plechtigen avond vergeten
in het door en door Vlaamsche Mechelen met zijn
stille straten en oude gevels, van vroegere welvaart
en weelde getuigend, dien Woensdagavond, toen heel
de bevolking en stamverwanten van heinde en verre
toegestroomd, in gewijde stemming opstaarden naar
dien hoogen stompen toren door velen in den namiddag beklommen om het geliefde Vlaanderland in wijde
verte te zien wegwazen; naar dien trouwen wachter
der stad, die daar in den zachten maneglans als bezield werd en zijn beiaardklanken beurtelings in teer
getinkel of zwaren galm over onze hoofden uitstortte.
Bekende Vlaamsche en Hollandsche liedekens, vaderlandsche zangen klonken van den toren tot ver door
den avondhemel, die starrestralend • zich welfde over
het vredig Vlaanderen. Koorzang van het Cijferisten
gilde onder leiding van den heer Aloys Desmet, wisselde den beiaard of en 't was of de oudheid herleefde toen de torenwachter zijn eentonige roepstem
van de hoeken in den nacht zond:
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Vlaamsche kinderen van Brussel in de Maximiliaanzaal zoo zuiver te hoo gen zingen van hun geliefd

JEF DENIJN,

beiaardier van Mechelen.

Vlaanderen en ons Wilhelmus, al maakt men zich
geen illusie omtrent de nawerking van deze gastvrije
Nederlandsche ontvangst door Burgemeester De Mot,
en al weten we dat nu weer het Fransch de voorrang heeft op het plein, waar eens enkele onzer gemeenschappelijke edelen voor de vrijheid der Nederlanden het leven lieten.

't Is alles rustig in de stee!
't Is al in vree.
Brave lieden, slaapt nu
[zacht!
De torenwachter houdt de
[wacht,
Menschen, goeden nacht !

Geestdriftig hebben we den Tak Mechelen van het
A. N. V. dank gebracht voor de inrichting van dit
zeer bijzondere beiaardconcert en nog geestdriftiger
den eenvoudigen kunstenaar, den beiaardier Jef Denijn gehuldigd, die zijn klokken heeft doen klinken en
klateren, doen luiden en loven, doen juichen en jubelen, zooals dat alleen mogelijk schijnt in Vlaanderland (1).
Wat na dien nog komen moest kon niet stemmiger
zijn, maar 't was wel schitterender.
Want zelden of nooit zullen de Congressisten na
het feestmaal op Donderdagavond, waar zoo geestdriftig de gezondheid onzer Vorstin gedronken werd,
de prachtige gothiek, het kostbare gobelin, het rijkglanzende goudleer boven de weelderig gebeeldhouwde lambrizeeringen van het koninklijk stadhuis gezien
hebben, als toen zij daar hun intocht deden in die
schitterend verlichte zalen. Het was ontroerend, de
1) Er worden pogingen aangewend om den Heer Denijn een
beiaard-concert in Utrecht te doen geven

Teekening naar Rubens, op de spijslijst.

Er waren een kleine honderd uitverkorenen, die na
dit laatste feest en waardig slot nog een laatster
mochten meemaken op het gastvrije buiten Te Nitterveld van de familie Ameye-Dobbelaere.
En weer was het puur zomer in Vlaanderland.
Wij woonden, gezeten tegen een heuveihelling, de
voorstelling bij van een klein muziekdrama 0 e d ipus te Colonna, door drie jonge krachten
van de Antwerpsche muziekschool op den tegenover
liggenden heuvel tusschen tempelfragmenten uitgevoerd.
En weer was het een nog ongenoten schouwspel:
die Grieksche kleur- en lijnschoonheid in een natuurlijke tooneelschikking van lichtdoortinteld groen. Vooral
Antigone blonk uit door klassieke standen en gebaren
en sober spel.
De kunstzinnige gastvrouwe en gastheer van
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den bronrijken Muziekberg, waarop het bekoorlijke
landhuis ligt met zijn bloementerrassen en vijvers, zijn
ravijnen en dennenkammen, kennen den dank hunner

vier (ca. 100000 H.A.) nabij het dorp Ahwaz, in de
provincie Arabistan gelegen. Deze provincie grenst
aan het noordelijk uiteinde van de Perzische Golf,
en heeft het plaatsje Mohammera als uitvoerhaven.

Huize „Te Nitterveld", bij Louise Marie.
gasten, waaronder zoo verscheiden jonge Hollandsche schrijvers en dichters, die er altijd welkom zijn,
dat wellicht ook eenmaal van hen zal getuigd worden:
Hun vloer betreden worth, hun dorpel is gesleten
Van schilders, kunstenaars, van zangers en poeten.
Dordrecht, Sept. 1906.

C. VAN SON.

De Nederlandsche Vertegenwoordiger te
Teheran en het Ahwaz Project.
De kleine Nederlandsche kolonie alhier heeft eindelijk zekerheid gekregen, dat zij weder een eigen vertegenwoordiger zal bezitten, die niet alleen plichtmatig en ambtshalve hare belangen zal behartigen, maar
dat ook met toewijding en voortvarendheid zal doen,
zooals de heer de Sturler te Smyrna heeft bewezen.
Groote verwachtingen worden van Z. E.'s werkkracht en energie door de landgenooten hier gekoesterd, en verlangend ziet ook ondergeteekende uit
naar het oogenblik, waarop hid Harer Majesteits vertegenwoordiger zal kunnen gelukwenschen met zijn
behouden aankomst in Perzie's hoofdstad.
De reden van mijn verlangen, naar de komst van
den heer de Sturler zal voor hen, die bekend zijn
met de aangelegenheden van het Perzische Rijk en
met mijn werkkring alhier, wel duidelijk zijn.
Voor hen die minder goed op de hoogte daarvan
zijn, zij hier in 't kort herinnerd, dat een der in
behandeling zijnde plannen van de Perzische Regeering is, het in cultuur brengen van een belangrijk
oppervlak land, aan de oevers van de Karoen-Ri-

Ik gaf vroeger ter andere plaatse (1) reeds een
denkbeeld van de werken die noodig zullen zijn, voor
de irrigatie van deze streek, met het ontwerp waarvan ik door den Shah in 1902 belast werd en kom
daa rop thans niet meer terug.
Op het oogenblik is het voor de Perzische Regeering om verschillende redenen uiterst moeilijk, zoo
niet geheel onmogelijk, om dit werk ten uitvoer te
leggen.
De fondsen daartoe ontbreken aan 's lands kas, en
de mogelijkheid om bij Rusland — de gewone geldschieter voor Perzie — een leening te sluiten, wordt
sterk in twijfel getrokken, daar genoemd Rijk zelf in
geldnood verkeert, en reeds 33 millioen Roebel aan
den Shah leende, terwijl de rente-garantie daarvan,
d. i. de opbrengst van de noordelijke Douane Stations onvoldoende blijkt te zijn.
Maar het geldgebrek is niet het eenige, en zeker
niet het grootste bezwaar, dat de ten uitvoerlegging
der Karoen werken in den weg staat. In Belgie toch
is bij verschillende banken, die zich met industrieele
ondernemingen in het buitenland bezighouden een kapitaal tot een gezamenlijk bedrag van 900 millioen
francs beschikbaar, en de Belgische financiers, die met
behulp van een door mij aan den Belgischen Minister alhier verstrekte Nota, zich van de Ahwaz aangelegenheid op de hoogte kunnen stellen, wachten
slechts op een bericht, om een aanbieding te doen.
Door de eigenaardige verhouding waarin het in
naam onafhankelijke Perzie zich ten opzichte van Enviand en Rusland bevindt, neemt elk zuiver tech-.
nisch of handels vraagstuk onmiddellijk een politiek karakter aan. De machteloosheid der Perzische
regeering is oorzaak dat zij liefst geen onderwerp
(1) Zie Nieuwe Courant dd. 24 September 1904.
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aariroeft, dat het wankelbaar evenwicht zou kunnen
verstoren, door de inmenging van een der genoemde
mogendheden, of door beide, en het is duidelijk, dat
de vrees voor politieke verwikkelingen de Perzische
Regeering ook in de Ahwaz zaak belet om de hand
aan den ploeg te slaan.
Engeland stelt haar eischen voor het geval de onderneming aan een Europeesch consortium of aan een
Maatschappij in concessie werd gegeven. Ook Rusland stelt haar eischen voor dat geval, en het resultaat is, dat de Shah voor het denkbeeld van de uitgifte eener concessie aan een Europeesche combinatie
terugdeinst.
De onderneming voor rekening der Perzische Regeering zelve te doen uitvoeren, zou slechts mogelijk
zijn, indien het kapitaal of door Rusland werd voorgeschoten, of door een ander land in Europa, met
toestemming van Rusland. Maar de Shah durft daarover de onderhandelingen niet te openen: hij heeft
reeds zoovele verplichtingen tegenover zijn noordelijken Vriend, en hij kan die niet nakomen.
Blijft over: de onderneming te geven aan een mogelijk op te richten Perzische Maatschappij met uitsluitend Perzisch kapitaal, of vereenigd PerzischEuropeesch kapitaal.
Hoewel er veel persoonlijke rijkdom in Perzie aanwezig is, zal het uiterst moeilijk zijn, dit geld los te
krijgen, zoolang de Perzische kapitalisten niet volkomen
zeker zijn dat hun Ahwaz-fondsen beslist veilig zijn tegen
eventueele naasting door de Regeering en hare Raadgevers, in oogenblikken van benarde geldnood. Samenwerking met Europeesch kapitaal, doch nog liever
deelneming in een Europeesche onderneming zou voor
de Perzen de meeste zekerheid verschaffen, doch dat
is het juist waarvoor de Regeering zoo huiverig is.
Men ziet het...... de Regeering loopt in een vicieusen cirkel in de rondte, en vindt geen uitweg tusschen al die verschillende netelige hindernissen, en indien men het bij eene oppervlakkige beschouwing
liet, dan zou men geneigd zijn — zooals helaas Nederlandsche autoriteiten van naam op Perzisch gebied
reeds deden' — om moedeloos bij de pakken neer te
gaan zitten, en het Ahwaz vraagstuk als een onuitvoerbaar droombeeld eenvoudig ter zijde te leggen.
Diezelfde groote en schijnbaar onoverkomelijke bezwaren deden zich elders in de wereld bij zoovele
andere werken van openbaar nut voor, en toch is men
met volharding tot een goed resultaat geraakt, en zou
het toch wel vreemd zijn, dat wij in dezen niet evenzeer tot een bevredigend einde zouden kunnen komen.
Men moet zich daartoe evenwel rekenschap geven
van de beteekenis van de Ahwaz werken, en zich
de moeite getroosten van de gevolgen na te gaan die
deze onderneming hebben zal, indien zif tot eene
uitvoering kwam, en de voordeelen te berekenen die
hieruit zullen voortvloeien.
Men beseft dan dat reeds veel te lang gedraald
werd met de eerste spade in den grond te steken,
voor een werk dat voor Perzie, voor ons eigen
land en voor het algemeen belang van handel, scheepvaart en industrie van zooveel gewicht zal blijken
te zijn.
Dan zal men overtuigd zijn, dat zoo spoedig
mogelijk een einde dient gemaakt te worden aan
den treurigen toestand waarin die uiterst vruchtbare
landstreek fangs de oevers van den Karoen sinds 600
jaren door gebrek aan water verkeert, en dat het
meer dan tijd is om die onafzienbare vlakte van uitmuntend, braakliggend terrein te herscheppen in
vruchtbaar bouwland, zooals zulks voor de vernieling van den Ahwaz dam in de 13e eeuw het geval
was, toen het levenbrengend Karoen water door reusachtige kanalen geleid, over de vlakie zich verspreiden kon, en het graan en het suikerriet welig tierden ten spijt van een verzengende zon, en een bijna eeuwig strak blauwen hemel.
1k behoef slechts eenige cijfers mede te deelen om
een denkbeeld te geven van de Ahwaz werken.
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Ik laat hieronder volgen een vergelijkend overzicht
over de geraamde uitkomsten der 20 eerste jaren der
onderneming waarvan de eerste 3 gebruikt zullen
worden voor den aanleg der permanente werken —
dam, electrische centrale enz. — en de voorbereidingswerken voor de cultuur van ongeveer 10000 H.A.
bouwgrond.
De hoofdvoortbrengselen moeten voorloopig aangenomen worden te zijn Katoen en Tarwe, waarvan de
te verwachten prijzen laag werden aangenomen, in
vergelijking met de prijzen in Egypte en Noord-Amerika
behaald. Later kan men onderzoeken welke andere
producten gebouwd zullen kunnen worden (2).
Ik heb twee gevallen aangenomen:
A. De Regeering voert de werken uit en exploiteert de gronden in eigen beheer.
B. De Regeering geeft de onderneming in Concessie.
Wij zullen beide gevallen in 't kort nagaan.
A.

Eigen beheer.
Totaal in gemiddeld
20 jaren
per jaar

Dividend (voor de Regeering)fi: 36800000 fr. 1840000
Ammortisatie (te beginnen met
het 1 le Saar)
ft: 8000000 ft: 400000
Rente van het kapitaal ( %.) jk 38200000 ft 1910000
Totaal ft: 83000000 fr. 4150000
Daarbij komt voor de Regeering
aan uitgaande rechten op
tarwe
ft:

7695000 ft: 384750

Alg. Totaal ft: 90695000 ft: 4534750
Winstverdeeling:
Regeering 44 % van het totaal bedrag.
Financiers 56 „
))
f)

B.

))

If

Concessie.
Totaal in gemiddeld
20 jaren
per jaar

Dividend (voor aandeelhouders)
Afschrijving
Aandeel der Regeering

f: 49500000 ft: 2475000
,, 5610000,, 280500
f, 202000001010000
,,
Totaal ft: 75310000 ji: 3765500

Daarbij komt voor de Regeering aan uitgaande rechten
op tarwe als bov en
ft:

7695000 ft 384750

Alg. Totaal fn 83005000 fr: 4150250
Winstverdeeling:
Regeering
24 % van het totaal bedrag.
Aandeelhouders 76
1) fl

,,

7,

7,

Uit het bovenstaande overzicht der eindresultaten
blijkt het belang der Regeering en het voordeel dat
in 't algemeen financiers of aandeelhouders eener ev entueel op te richten Maatschappij bij de onderneming
zouden hebben.
Maar ook de Nederlandsche Industrie in het bijzonder kan een belangrijk aandeel krijgen in de voordeelen door de levering van werktuigen en door de
uitvoering van een deel der werken, en wel tot een
gezamenlijk bedrag van ongeveer ft: 6000.000, terwijl
gedurende de exploitatie verschillende leden van den
Technischen en Administratieven „Staff" en de bemanningen der baggermolens en der excavateurs Nederlanders kunnen zijn, zelfs indien werd vastgehouden aan den door Engeland vooropgestelden eisch,
(2) De hoofdproductie zal die van Katoeit zijn. De behaalde prijs
van Egyptische en Amerikaansche Katoen te Liverpool was 6 a 7
pence per Engelsch pond. 1k baseerde mijne berekening op 4 pence
per pond. Volgens een telegram, den Zen Mei gepubliceerd, behaalde
de katoen van Egyptisch zaad in den Penjab gekweekt (Kurachi is
uitvoer haven , Noord Britsch-Indie) den prijs van 9 pence per pond
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dat het personeel der onderneming zoo internationaal
mogelijk moet gekozen worden.
De vraag rijst nu hoe het mogelijk zou zijn, om
niettegenstaande de op het oog onoverkomeliike bezwaren, die ik boven noemde, toch uitvoering te geven aan het denkbeeld door den Shah geopperd, en
door mij uitgewerkt, om de Katoenvlakte nabij Ahwaz
weder productief te maken?
Het antwoord op deze vraag is als volgt:
Door den Shah de goede diensten der Nederlandsche Regeering aan te bieden bij monde van Haren
Vertegenwoordiger, ten einde:
le Samenwerking te verkrijgen tusschen Engeland
en Rusland, om tot een vergelijk te komen, waardoor
aan de Perzische Regeering de voile vrijheid van
handelen verzekerd worth, om hare cultuurplannen
ten uitvoer te leggen.
Het oogenblik daartoe is m. uitmuntend geschikt
nu er kans schijnt te bestaan voor eene „Entente Anglo-Russe" ten opzichte van Perzi'?: en Afganistan.
2e. Samenwerking te verkrijgen tusschen onze
Regeering en de andere Europeesche Staten, eventueel ook de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, die
bij de onderneming belang hebben, door de levering
van materiaal en de plaatsing van internationaal personeel.
3e. De Perzische Regeering te steunen en voor te
lichten bij de pogingen tot het vinden van het benoodigde kapitaal, en belanghebbenden in te lichten
aangaande de technische en Iinantieele onderdeelen der
onderneming.
Volgens bovenstaande beginselen, zoude dus de
Nederlandsche Staat ten eenenmale vrij blijven van
eenige finantieele verbintenis, en dient de Regeering
slechts van advies. Een goede raad van een bevriende
natie, die in tijden van nood eene belanglooze interventie aanbiedt, kan m. niet anders dan een goeden indruk maken bij de Perzische Regeering.
1k besprak boven de directe voordeelen tengevolge
van leveringen van materieel voor de Nederlandsche
Industrie, en door de plaatsing van Nederlanders bij
de onderneming. Doch er is meer.
Het is volstrekt niet uitgesloten, dat de Nederlandsche handel en scheepvaart een aandeel in de voordeelen der onderneming kunnen bemachtigen, indien
met beleid en vasten wil daarnaar gestreefd werd.
Want waar reeds na de eerste oogst (4 jaren na
den aanvang der werken een hoeveelheid van 3400
ton Tarwe en ca. 1000 ton Katoen kan verwacht
worden, (3) en dat de jaarlijksche opbrengst met dit
cijfer toeneemt (om niet te spreken van de kleine
Oogsten, als dadels, opium, cesam zaad, zoethout
enz.) ( 11 daar is het duidelijk, dat een groote vraag
zal ontstaan naar scheepsgelegenheid, grooter, dan
de bestaande Engelsche Maatschappijen op het oogenblik bezorgen kunnen. De onderneming zal weldra
haar technisch karakter verliezen, en meer een cornmercieel uiterlijk aannemen.
Voor den verkoop van deze massaal producten zal
wellicht een handelmaatschappij opgericht moeten
worden, en waarom zou een Nederlandsch Consortium zich niet met den afzet van die producten kunnen belasten?
(3)

De geraamde hoeveelheid producten
le oogst
3400 Tor. Tarwe
„
6800 „
2e oogst
„
10200 „
3e oogst

zijn :
1100 Ton Katoen
1850 ,,
2600

(4) Na 35 jaren wanneer de voorloopig als maximum aangenomen
oppervlakte van 100000 H.A. gebouwd is, zal de jaarlijksche productie der hoofdvoortbrengselen kunnen gesteld worden op :
1124-J00 Ton Tarwe.
25000 Ton Katoen.
Totaal 137000 Ton Producten.
Neemt men aan voor het vervoer van deze producten naar Europa.
Stoomers van 4000 Ton capaciteit, dan zou indien het vervoer in 3
maanden moet afgeloopen zijn, een elttal stoomers van die grootte
per maand noodig zijn.

Het zou dus naar 't mij voorkomt zeer wel mogelijk zijn, dat hoewel op een andere wijze, het denkbeeld door den beer A. Hotz in verschillende geschriften ontwikkeld, voor een Nederlandsche Scheepvaart op de Perzische Golf, wellicht nog verwezenlijkt kunnen worden, zonder dat der bestaande Engelsche Stoomvaartlijnen die de oudste rechten hebben op deze vaart, het leeuwenaandeel behoeft onthouden te worden. Reeds loopen geruchten van een
dienst op de Perzische Golf, door de Hamburg-Amerika Linie te openen ...... waarschijnlijk in verband
met de toekomstige verlenging van den BagdadSpoorweg naar Basra, aan den Shatt-el-Arab.
Wordt de onderneming uitgevoerd, en ziet de Perzische regeering de eerste finatieele resultaten, dan
kan men er van overtuigd zijn, dat onze natie, als
bemiddelaarster en indirecte oorzaak van het succes
belangrijk in haar achting zal stijgen, en zal het voor
ons zooveel te gemakkelijker zijn, om nieuwe betrekkingen aan te knoopen op technisch en handelsgebied,
en daardoor weder onze oude historische positie in Perzie, die dagteekent van de dagen der Oost-Indische
Compagnie, te heroveren. (5)
Doch...... de omstandigheid, die de verwezenlijking
van lien schoonen droom beheerscht, is het succes
dat onze vertegenwoordiger bij zijne pogingen om
de Ahwaz werken tot stand te brengen zal hebben.
Vasthouden aan het eenmaal voorgenomen werk,
vertrouwen in den goeden uitslag der pogingen, en
vooral een objectieve opvatting der taak is voor alles
noodig. De voormalige vertegenwoordiging te Teheran
der Fransche Republiek, over Ahwaz sprekende,
zeide mij : „quand on veut faire des affaires avec les
„Persans, it faut absolument les prendre au serieux",
in tegenstelling, met wat landgenooten mij trachten in
te prenten, dat de Perzen n o o i t „au serieux"
moesten genomen worden.
Vergis ik mij niet dan voldoet de beer Sturler aan
bovengenoemde eischen, maar een ding ontbreekt, dat
is de rang die aan een opdracht van zulk een gewicht past.
De beer de Sturler toch is helaas niet tot Buitengewoon Gezant en GevoImachtigd Minister benoemd,
zooals zijne vrienden gehoopt hadden, maar tot den
rang van Consul-Generaal, met den persoonlijken fuel
van Minister-Resident. Het is m. zeer te betreuren,
dat de benoeming tot den hoogeren rang niet heeft
plaats gehad, en zeer juist is, hetgeen de beer J. van
der Chijs, en de Redactie der Nieuwe Courant dienaangaande hebben geschreven.
In de Nieuwe Courant van den 15en Maart j.l.
Avondblad vindt men o. a. eene beschouwing over
deze kwestie, die ik gedeeltelijk kortheidshalve wil
overnemen, omdat zij zoo juist mijne opinie weergeeft. „Wij vreezen, dat dit (n.l. de benoeming van
„den beer de Sturler tot Minister-Resident) niet juist
„gezien is. Als Minister-Resident staat de vertegen„woordiger van Nederland bij al zijne collega's van
„het Corps Diplomatique in de Perzische hoofdstad in
„rang ten achter. Aan zijn aanzien en invloed onder
„hen, kan dit niet bevorderlijk zijn. Reeds de beer
„Knobel ondervond daar van de onaangename gevolgen,
„maar vooral nu van de diplomatieke werkzaamheid
„van diens opvolger in verband met de uitvoering van
„de Karoen-barrage plannen, waarop de vertegenwoor„digers der Europeesche mogendheden krachtig kun„nen aandringen, nog al wat wordt verwacht, zou
„het. te betreuren zijn, indien zijn rang hem eeniger„mate belemmerde om met zijne collega's op voet van
„ambtelijke gelijkheid te verkeeren.
,Welke bezwaren er tegen eene benoeming van den
„beer de Sturler tot Buitengewoon Gezant en Gevol„machtigd Minister zouden bestaan, is niet duidelijk ...... ”
Neen ...... dat i s ook niet duidelijk, vooral als men
(5) Men leze „Reizen over Moskovie door Persie en Mien”
door Cornelis Bruins, Amsterdam bij Rudolph Gerard Wetstein,
Joannes Oosterwijk, Hendrik van de Gaete, Boekverkoopers, 1714.
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nagaat dat de Belgische Regeering geen bezwaar er in
gevonden heeft, om ha ar Minister-Resident, den heer
Mark 't Serstevens met den persoonlijken rang van
„Ministre pHnipotentiaire" bij het hof van den Shah
te accrediteeren, met de bepaling, dat de heer 't Serstevens, bij het verlaten van Teheran, weder zijn oorspronkelijken rang van Minister-Resident terug krijgt.
Deze maatregel werd blijkbaar genomen, met het oog
op het prestige waarop de Belgische Regeering bij de
Perzen voor haar natie prijs stelt.
Bovenaangehaalde regelen werden in de Nieuwe
Courant geschreven, toen de benoeming van den heer
de Sturler nog niet in de Staatscourant was verschenen, en er dus nog hoop was, dat de Regeering
alsnog aanleiding mocht vinden om den heer de Sturler met den hoogeren rang te bekleeden. Dat is intusschen niet geschied, en wij staan hier weer vcor
een Bier feiten, die aan de achting van de buitenlanders
voor onze natie zooveel afbreuk doen.
En dat deze meening maar niet uit de lucht gegrepen is, doch op feiten berust, bewijst niet alleen
de bevreemding die spreekt uit de herhaaldelijk tot
mij gerichte vraag, waarom de vertegenwoordiger der
Nederlanden hier een lageren rang bekleedt, dan die
van eenige andere Europeesche natie, maar in veel
hoogere mate uit het volgende feit, dat zich onlangs
voordeed.
Voor een paar weken werd door den Perzischen
Minister van Buitenlandsche Zaken het besluit ingetrokken, waarbij een zekeren Pers van rang en stand
was aangesteld om den nieuw benoemden .Minister
der Nederlanden te Enzeli (de haven van aankomst,
van Bakoe komende) namens de Regeering te begroeten, en hem naar Teheran le vergezellen.
In zijn plaats werd aangewezen een onbeteekenend
ambtenaartje van het Ministerie, die voor deze functie
Diet in aanmerking kon komen, daar hij niet aan de
vereischten voldeed ten opzichte van rang en afkomst.
Op uiterlijken vorm client hier te lande bizoficler
gelet te worden, vooral, waar het officieele perscnen
geldt, en toegeeflijkheid op dit punt zou gelijk staan
met toe te laten, dat men u een klap in het aangezicht
toediende.
Er werd dan ook onmiddellijk en energiek geprotesteerd, vocral, daar de persoon, die het eerst was
aangewezen, en die door de intrekking tan het besluit zeer was teleurgesteld, getroost werd met de
verzekering, dat hij later bij aankomst van den
Engelschen Minister (die in het najaar verwacht
wordt)diezelfde functie zou bekleeden!
Er lag dus in die handelwijze opgesloten, dat die
persoon voor den Nederlandschen Minister te goed was.
Op die protesten werd het tweede besluit eveneens
ingetrokken, en thans een ambtenaar van den vereischten rang en van goede afkomst aangewezen,
waarmede de zaak ten gunste van onzen vertegenwoordiger was afgedaan.
Ik kan niet nalaten hierbij mijn erkentelijkheid te
betuigen aan de Russische Legatie (die onze belangen, bij afwezigheid van een eigen vertegenwoordiger waarneemt), die met groote beslistheid gehandeld
heeft, zoodra zij mijne bezwaren had aangehoord.
Ut het bovenstaande blijkt dus reeds een zekere
mate van geringschatting van wege de Perzen voor
onze natie, welke geringschatting herhaaldelijk op mij
persoonlijk is afgestraald. De bewijzen hiervoor aan te
halen, zou mij te ver voeren, doch een feit is het,
dat die geringschatting nadeelig werkt op mijne werkzaamheden.
En dat die werkzaamheden in hooge mate in het
belang van ons land kunnen worden, meen ik volHet eenige wat, naar 't mij voorkomt, thans te doen
doende te hebben aangetoond.
overblijft om den ongunstigen indruk bij de Perisehe
Regeering weg te nemen, is de bevordering van den
heer de Studer tot den rang, die hem op gelijken
voet stelt met de vertegenwoordigers der andere Europeesche naties te Teheran, en wel desnoods op de
wijze als zulks met den Belgischen Minister is
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geschied.
Daarmede zal dan tevens het bewijs geleverd worden,
dat Nederland er prijs op stelt in den rang der volkeren niet in het tweede gelid te willen staan, doch
de plaats wenscht in te nemen en te behouden, waarop
het door traditie en verdienste recht heeft.
Teheran, 3 Mei 19C6.
D. L. GRAADT VAN ROGGEN,
Ingenieur.
De Redactie verzoekt de inzenders
dringend noodeloos vreemde woorden te vermijden. Het geeft groote
last en wellicht aanleiding tot ontevredenheid, indien de R e d., zooals
zij in dit stuk verplicht was, veranderingen moet aanbrengen.

Van onze Vertegenwoordiging
in het Buitenland.
Uit Mexico.
Onlangs las ik in een te Groningen verschijnend
Nieuwsblad, dat een Spanjaard, eigenaar eener paardenfokkerij in deze republiek, in een der Noordelijlce
provincien van ons land eenige fokmerrien had aangekocht, hetgeen mij aanleiding geeft om mijn landgenooten er op te wijzen, dat over 't algemeen onze
veestapel hier zeer goed staat aangeschreven.
Als bestuurder eener gomplantage kom ik voortdurend met zeer vee hacendados (land-eigenaars) in
aanraking en alien spreken steeds zeer waardeerend
over ons vee.
In de couranten lees! men heel vaak advertentin,
woarin Hothindsche koeien vacas holaifdesas), die
hier doorgaan voor vacas finas (le klas koeien) te
koop worden aangeboden.
Echter in de meeste gevallen zijn het geene raszuivere koeien en beeft men meer te doen met gekruist ras.
Als wettelijk herkenningsteeken word! voor Hollandsche koeien geeischt, dat zij zwartbont zijn.
Ik twijfel niet of jong g ee uEt Nederland h'er ingevoerd, zou vele grage troopers vinden.
Een ondernemend veehandelaar zou de proef cens
kunnen nemen.
Met een der stoom vaartlijnen, die Vera Cruz awndoen, zou het vee naar hier kunnen worden gebracht
om het bij aankomst zoo spoedig mogelijk per trein
naar het hoog gelegen kcelere Mexicaansche tafelland
te 2enden en het daar te verkoopen.
Als er voldoende reclame word! gemaakt en de
plaats van verkoop goed wordt aangeduid, twijfel ik
niet of al het vee zal tegen goede prijzen kunnen
worden verkocht.
Onder de Hollandsche waren, die hier in 't Zuiden
van deze republiek te koop worden aangeboden, trof
ik aan: Van Houten's Cacao, Bols „leer oude jenever" en ansjovis, van, ik meen, eene Rotterdamsche
firma; in de Noordelijker Staten word! tevens Hollandsche kaas in blik (zeer goed) en beschtft verkocht.
Voor zoover mij bekend is, worden de meesten
dezer handelsartikelen door Duitsche uitvoerhuizen
over Hamburg hier ingevoerd.
Het zou zonder twijfel voor onze Hollandsche huizen voordeeliger zijn, bier hunne waren rechtstreeks
in te voeren.
Nu Zuid-Afrika grootendeels voor onze jongelui gesloten is, verdient het wellicht aanbe ■ieling hunne aandacht op Mexico te vestigen.
Kantoorbedienden zou ik echter geene emigratie
naar hier durven aanbevelen, tenzij zij zeer goed
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Spaansch, Engelsch en Duitsch kennen en tevens voldoende middelen hebben om bijv. de zes eerste maanden na hunne aankomst, zonder jets te verdienen,
naar eene goede betrekking te kunnen zoeken.
Meer kans van slagen hebben echter zij, die op
een Technicum eene voldcende werktuigkundige opleiding hebben genoten.
De kennis van Spaansch en Engelsch is echter voor
hen vereischte en verder voldoend geld om het de
eerste maanden te kunnen uithouden; in ieder geval
verdient het aanbeveling, zich vooraf van eene betrekking te verzekeren.
In den laatsten tijd komen hier vele Amerikanen
en Engelschen cm geschikte terreinen voor gomboom-n
te koopen. Nederlanders heb ik echter tot heden niet
aangetroffen, hetgeen wel jammer is, want bij de
tegenwoordige hooge gomprijzen, belooft gomaanplanting zeer winstgevend te worden.
Hoewel de prijzen van 't land door den in aanbouw ziinden spoorweg ziin verdubbeld, kunnen tegenwoordig- nog zeer geschikte terreinen worden gekocht voor CO Mex. dollars (pl. m. f 5C0.— Holl.)
per caballeria (42 Hectaren) wat dus volstrekt nog
niet duur kan heeten.
Zonder meer voor heden heb ik het genoegen
te zijn,
Hoogachtend,
J. DE BOER,
Vertegenwoordiger A. N. V.
Tapachula-Chis-Rep. Mexico.
Uit Shanghai.
Door vestiging alhier van de Duitsch-Nederlandsche
Telegraaf-Maatschappij en door de bencemfng van
den heer J. de Rijke tot hoofd-ingenieur van de
Whangpoo-Conservancy is het aantal. Hollanders toegenomen. Ook het aantal Hollandscl-e firma's is gestegen tot 5, het agentschap der Ned. Handel-Maatschappij inbegrepen. De Holland-China-Trading-Cy,
voorheen Hotz, 's Jacob & Co. en The Trading Cy,
voorheen Laer & Co., zijn het werk van flinke werkzame landgenooten en zij hebben succes.
De Hollandsche kolonie te Shanghai bloeit. Alle
Hollanders hebben een goeden werkkring, hetzij op
een van bovengenoemde kantoren, hetzij bij vreemden.
J. SPECHTGRIJP,
Vertegenwoordiger A. N. V.

Uit Karisbad.
Ook te Karsbad werd dit jaar de verjaardag der
Koningin feestelijk gevierd.
Op verzoek van onzen vertegenwoordiger, Dr.
Breitenstein, werden in de Sprudelhalle Wien Neerlandach bioed en Wilhelmus gespeeld, waarbij de aanwezige Hollanders blootshoofd toeluisterden.
's Middags om 1 uur vereenigden ze zich in het
Stadspark aan een feestmaaltijd,. waarbij Dr. Breitenstein voorzat. Hij bracht den volgenden heildronk uit:
,,Als vertegenwoordiger van het A. N. V. voor Karlsbad en Marienbad verheug ik mij in 't voorrecht, op
dezen voor elk Nederlander dierbaren dag U een welkomstgroet te kunnen toeroepen. Het hoofddoel van
ons Verbond is: Het wekken van het eenheidsbewustzijn der Nederlanders en Stamverwanten in de geheele
wereld. Door Uwe aanwezigheid geeft ook U blijken
van deze gevoelens doordrongen te zijn en in onze
geerbiedigde Koningin de steunpilaar van Neerlands
bloei en welvaart te zien en te waardeeren. Ik verzoek U dus op de gezondheid van onze geeerbiedigde
Koningin Wilhelmina te drinken. Lang zal ze leven!"
Daarna werd een telegram met de gelukwenschen
namens de aanwezige Kurgasten aan H. M .de Koningin gezonden en om 5 uur kwamen ze in het
Kaiser park bij elkaar, waar ze onder gezelligen kout
tot half acht bleven en met voldoening aan mevrouw
Breitenstein hunnen dank uitspraken voor den aangenamen dag.

ZUID-NEDERLAND.
Samenwerking van Belgisch-Hollandsch Kapitt-al.
In een ingezonden stukje ( Augustus-nummer, bladz.
2(13) vestigt de iheer A. B. Cohen Stuart de aandacft
op gevvenschte samenwerking van Belgisch en Hollandse.h kapitaal. Hij doet dit mar aanleiding van het
tot stand komen in Argeniinie van ,'en F r an s c
Belg is c h e Maatschappij tot uitvoering vcri een
concessie-De Bruyn (Spoorweg Rosario-Buenos-Ayres)
en nit daarbij de volgende beschouwing: Naar den
naam te oordeelen is de oorspronkelijke concessionaris (De Bruyn) een Vlaming, en er bestaat m. i.
geen reden, waarom een Vlaming Fransche kapitaalverschaffing zcu moeten
boven Nederlandsche.
Wij wenschen omtrent het behandelde punt een en
ander in 't midden te brengen.
Het schijnt den beer Cohen Stuart te bevreemden,
dat een Belg met een Vlaamschen naL m, er niet in de
eerste plaats aan denkt om ich tot kapitaaherschaffing te wenden tot Holland. Toch is dat heel natuurlijk. Een Belg kan zeer good een Vleamschen naam
dragen, van Via? mschen oorsprong zonder daarom in 't minst zich V l a m i n g te voelen, zooals
wij dat verstaan; dat is: iemand, die zi= n tar 1 niet
verloochent; die haar integendeel genegen is; die haar
wil ophouden en zijn steun wil ge ,,en cm haar in
Belgie de plaats te verzekeren, die haar rechtmatig
toekomt. Voor den Vlaming, die niet door omstand - gheden in zijn opleiding V l a a m s c h g e z i n d ward
en zich ging scharen bij 't lager der f 1 a m i n g a nt e n, blijft Holland een onbekend land. Alles werkt
er toe mede om zijn geeft naar 't Zuiden te orienteeren: zijn verfranschte opvoeding op school; de
verfransching van zi. n huiselijken kring — voor zoover hij tot de hoogere standen, den hoogeren burgerstand, zelfs in vele gevallen, zoo hij maar eenvoudig
tot den gewonen middelstand behoolt; het maat-c i, appelijk verkeer, dat in de hoo p ere sferen u i t sluit en d
Fransch, in de middensferen gedeeltelijk Fransch is;
de pers die hij least: behel,e de e n k e l e Vlaamsche
dagbladen: Handelsblad, Nieuwe Gazet,
Gazet van Antwerpen, VlaamscheGazet, Fondsenblad, Gazet van Gent enz.
heeft de Fransch-Belgische pars een overweldigende
meerderheid. Daarbij komt bet Fransche dagblad nit
Frankrijk: Petit Journal, Petit Parisian,
Ma tin de Bruxelles (een zoontje van dien
van Parijs), Journal de Roubaix, Journal
enz., waarmee ons land overstroomd worden; dan de
ontelbare reeks Fransche tijdschriften van alien aard,
die hier in dui :enders ex. Id erkocht worden, daar waar
schaars eenig Nederlandsch ti'dschrift te zien is; dat
alles maakt, dat iemand uit de gegoede standen, die
niet door de Vlaamsche Eeweging g e w o n n en
e r d, er niet van zeif toekcmt cm te treden buiten
den kring der verfransching, die hem gevangen bond!.
Verblijft zoo iemand in het Buitenland, in een midden, waar ook Noord-Nederlanders gevestigd zijn, zoo
blijven deze hem volkomen vreemd; van stamverwantschap voelt hij niets. Dat hij met hen, die w ii onze
No o r der b roeders ncernen, gemeenschappelijke stambelangen zou kunnen behartigen en daar
persoonlijk wel bij varen, daarvan rijst bij hem niet
het flauwste vermoeden. Het geval, waarop de beer
Cohen Stuart zinspeelt, is dus volkomen natuuriiik. Er
zal nog zoo ontzaglijk veal moeten gebeuren cm het
anders te doen zijn. Thans heerscht vee l al denken in
tegenovergestelde richting. Naast de inlichting van den
beer Cohen Stuart wil ik een andere plaatsen, verschenen in l'A ut o r it e f inan ciere (Brussel)
van 5 Aug. 1.1. Het is een bericht, betrekkelijk de
Afrikaansche
Nieuwe
Handelsven-
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n o o t s c h a p van Rotterdam, welke factoryen heeft
in Congo-Vrijstaat en die uitmuntende zaken doet;
hare aandeelen van 150 gulden stun 680 fr. Op dien
bloeielden toestand w;'st het bericht en het sluit: „re
aandeelen in omloop zijn ten get3le van 14(2J57. Reeds
zijn 5070 van die aandeelen in Belgische handen. Het
zou ons niet verwonderen, dat gaandeweg die aandeelen op onze . markt komen en dat onze kapitalisten
ze opkoopen. Zil zouden aldus de gelegenheid en het voordeel hebben om zich
van een zeer bloeiende koloniale zaak
meester te make n. Be geest van begeerte, die
hieruit spreekt behoeft geen toelichting. Rotterdam,
dat den grondslag gelegd heeft, van den handel in
den Congo-Vrijstaat, lang voor de Belgen er een voet
gezef hadden, mag dus wel goed tcekijken, dat het
zich door de op de loer liggende Waalsche beursminnen de vruchten van ziri ondernemingsgeest niet
late ontfutselen. En als we spreken van Waalsche
beursmannen dan meeten we bier onmiddellijk bijvoegen, dat tusschen de: e en rn amen van zaken met
Thainsche namen een Vlaamschen oorsprong, voor
zooverre zij geen Vlaamschgezinden geen onderscheid is. Als er dus samenwerking op economisch
gebied gewenscht is tusschen Hollandsch en Belgisch
kapitaal, dan zal het alleen zijn op voorwaarde, dat
bet laatste echt Vlaamsch kapitaal zij.
De vingerwijzing van den peer Cohen Stuart is
ondertissche;i van zeer grcct belang, van veel grooter
belang dan hij zelf wellicht oogenblikkelijk vermcedt.
Wij zijn sedlert lang overtuigd, dat de Vlaamsche Beweging- veel beter hangs ecortomi2cilen, dan langs sentimenteelen weg hare oplossing had moeten naderen.
Wij hebben gehad de romantische, onmachtig tegen
Frankriik bulderende Vlaamsche Beweging, die Vlaamschen Leeuw zong achter ontplooide vlaggen en vuisten balde; wij hebben gehad de letterkundige, de kunstVlaamsche Beweging, in de laatste jaren de wetenschappelijke Vlaamsche Beweging. De economische
Vlaamsche Beweging moet nag geboren warden. Onze
Vlaamsche kunst heeft in al hare uitingen de hoogste
triomfen gevierd, die zeker Vhamsche borsten van
fierheid moestert doen zwellen en die zeker zelfstandigheidsgevcel maesten dcen ontvlamtnen, waar het slechts
lag te smeulen. Wij hebben door grootsche betoogingen, door jarenlang volgehouden meetingveldtochten papieren wetten afgedwongen; wij hebben ten
koste van honderdduizenden standbeelden opgericht.
De uitslag van onze vele betooging is geweest: de indruk van een oogenblik; de menschen gingen uiteen,
keerden in 't practische, bezige lev en tertig; de wezenliike of vermeende eisch van dat bezighadsleven was
Fransch. Heeft heel de omvangrijke Vlaamsche Beweging en heel die orW3.aal van hetoogingcn ooit een
Fransch opschrift van een winkelraam of een magazijn doen vervlaamschen; eenige ingrijpende wijziging
gebracht in de gewoonten van onzen groothandel of
nijverheid, het Nederlandsch in zwang gebracht wa y r
het wenscheliik, het Fransch gebannen, waar het
volkomen nutteloos was?
Men leze een zeer belangwekkend artikel hierover
van Joris Fassotte in den Vlaamschen Gid s.
We hebben veel geschwarmt en veel practischen zin
gemist, Zoo b.v. waar ik daareven spreek van de
macht, den invloed van het Fransche tijdschrift, dat
bij scheepsladingen zijn weg in Vlaanderen vindt (men
denkeaanJe sais tout, Lectures pour tons,
jeuness e, enz. enz.) en dat door zijn bekoring de
harteri verovert en voor Fransche beschaving wint
en waar van Nederlandsche zijde niets tegenover staat, Len ik vast overtuigd, dat een Maatschappij,
die in Vlaamsch Belgic 5090 abonnementen zou weten
te plaatsen op dat mooie Op de Hoogte en id.
zooveel Boon's Geillustreerd Maands c h r i f t, meer practisch nut mu hebben gesticht
dan 25 Nederlandsche Congresses, w:ar buitengewoon veel getheoretiseerd wordt. En al kostte dat
geld, al kostte dat veel geld, dat waar geld, waar
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onze zelfstandige beschaving ten nimste iets voor h a d.
Wij hebben tien duizenden verbanl,,etteerd, zonder
eenig voordeel dan voor koffiehuishouders en kelners.
Wanneer zal de Vlaming zooveel g o e d g e m e e n d e
overtuiging gaan bezitten, dat hij a fonds perdus
voor hem zelf, een klein weinig geld zal weten te offeren voor doeleinden, die zelfstandige beschaving op
werkelijk doortastende wijze verklaeken en verbreiden.
5 1)03 abonnementen op Op de Hoogte over
Vlaamsch-Belgie zouden een begin van een t e g e nwicht zijntegenover den c en te naar sla st, die
aan Fransche zijde in de schaal ligt. A fonds perdus ware het voor 1000 Vlaamschgezinden de moeite
waard om 5 frank jaarlijks ten offer te brengen, tot
wanneer zulk een resultaat bereikt ware. Maar met
practischen zin aangepakt, behoefde 't niet a fonds
perdus te zijn. Zulk cen resultant bereikt, ware mogelijk een kentering van 't getij van den steeds voortwoekerenden Franschen invloed.
Zijn de geesten van onze Vlamingen reeds rijp cm
aldus practisch te denken? Niet? Dan is 't te wenschen, dat ze het worden. We moeten dien kant uit
en op dezen weg kan Holland ons groote diensten
bewijzen.
Indien wij, flaminganten, geen doorwegend gewicht in de schaal leggen, is 't omdat we economisch
zoo nul zijn. Ein onzer strijdende Vlaamschgezinden
hoorde ik zeggen: „De flaminganten hebben maar
een ongelijk, dat ze geen kapitalisten of willen
worden". Hoe paradoxaal dat ook klinke, daar zit
heel veel waarheid in. Het artikel van Lodewijk De
Raedt: „Vlaanderen's economische ontwikkeling en toekomst" in het Vlaanderen
No. van Neerlandia, stelt onze zwakke zijde zeer helder in 't licht. Het zwaartepunt van Belgie's economische beteekenis ligt in 't Walenland. De ontwikkeling van de Waalsche nijverheidskracht is niet gegaan
zonder de hulp van Vlaamsch kapitaal al is dat in de
minderheid. Dat Vlaamsche kapitaal heeft procenten
getrokken, zeker; maar in de eerste plants heeft het
geholpen om Waalschen rijkdom te vermeerderen. Be
studie van re Raedt toont aan, dat veel Belgisch geld
en daaronder veel Vlaarnsch geld belegd is geworden
in vreemde ondernemingen, daar waar het zich veel
beter had laten aanwenden om Vlaanderen zelf tot
grooteren bloei te brengen. Dat is gebeurd in een tiid
toen er nog geen spraak was van de uitbating van het
Kempisch koolbekken. Nu staat Vlaanderen op den
drempel van een groote nijverheidstcekcmst. Zullen
de rijkdommen, in Vlaanderen's schoct geborgen, alweer alleen dienen ter vergrooting van de schatten
van Waalsche mijn-magnaten of zal het Vlaamsche
yolk, met helder bewustzijn, ten minste een gedeelte
van die rijkdommen weten te bewaren en te doen
strekken tot eigen voorspoed? Het paradox van den
Vlaamschen ingenieur, die vond, dat de flaminganten
ongelijk hadden geen kapitalisten te zijn, is veel minder een paradox, dan men denkt. Zijn er onder de
flaminganten weinig kapitalisten, daar is het kapitaal
van de massa. Zeker is het b.v. dat onder de 729 millioen Belgisch geld, in Russische ondernemingen belegd, vele millioenen Vlaamsch geld zijn; geld van,
Piet en Jan, die aandeelen hebben in de Electrische verlichting van St. Petersburg, in Grosnyi- p etroleum-uitbating; in zoovele andere ondernemingen. Onze
hoogere standen in Vlaanderen zijn onherroepelijk verfranscht. Die te willen vervlaamschen is een onbegonnen werk. De arbeid aloe( enders aangepakt worden: volgens de formule van professor Vercoullie niceten de verfransch'e classes dirigeantes in
Vlaanderen in een both gedrongen; de Vlaamsche intellectueelen, die zich nit den burgerstand en het proletariaat ornhoog werken, moeten maatschappelijke leiding in handen nemen en Vlaamsche classes
dirigeantes worden; dat kunnen ze alleen gesteund
door economischen welstand. Die is te erox eren, nu
Vlaanderen voor een nieuwe toekcmst staat.
Wij houden het er nog voor: De Vlaamsche Beweging wordt langs economischen weg tot haar doel
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gebracht. Hij, die het kapitaal van de Vlaamsche massa
zal weten te ver-Vlaamschen, zal het Vlaamsch problema opgelost hebben. Zeker kan Holland ons, op
dezen weg krachtig helpen.
De Vlaamschgezinden moeten zich ondertusschen gewennen economisch te denken.

Uit Vlaanderen.
Gedurende den vakantietijd worden de werkzaamheden van onze kringen gestaakt. Over onze takken
is dus niets te melden, uitgezonderd over Tak Mechelen. Die heeft de leden van het Ned. Kongres vergast
op een puik Beiaardkoncert. De dagbladen hebben er
uitvoerige verslagen over gegeven, de toehoorders hebben er, van hunne zijde hunne voldoening over uitgedrukt. We moeten ons hier dus tevreden stellen met
den kunstenaar beiaardier, Jef. Deneyn, voor zijne
meesterlijke uitvoering dank te zeggen, en den leden
van het „Cijferistengilde" van Mechelen, in den persoon van hun bestuurder, Mr. Aloys Desmet, hulde
te brengen voor hunne onwaardeerbare medewerking.
Tak Mechelen wenschen wij geluk met het welgeslaagde feest.
Is het Nederlandsche Kongres in de laatste dagen
de voornaamste gebeurtenis in het Vlaamsche kamp
geweest, nog veel belangrijks heeft zich voorgedaan.
Vermelden wij den Vlaamschen Katholieken Landdag
van 12, 13 en 14 Oogst te Brugge, waar o. m. door
Pater Linnebanck eene rede gehouden werd over Guido
Gezelle. Volksvertegenwoordiger adv. A. Henderickx
sprak over den Vlaamschen taalstrijd in de laatste 20
jaren. 's Namiddags van den eersten dag trok de vergadering stoetsgewijs naar het geboortehuis van G.
Gezelle waar een gedenksteen ingehuldigd werd met het
volgende opschrift: „Neer en Meester Guido Gezelle,
priester, dichter, is in dit huffs geboren den 1 van
Mei 1830. Hij stierf in het Engelsch klooster, waar
hij Bestuurder was, den 27 in November 1899".
Den betreurden Vlaamschen kunstenaar, Peter Benoit,
zal ook een gedenkteeken gewijd worden. Tot dat doel
stelde Antwerpen's gemeenteraad 75.000 fr. beschikbaar.
In afwachting werkt het „Peter Benoit's Fonds" ijverig voort om de werken van den meester te doen kennen. Op 17 en 18 Oogst werden, onder leiding van
Edw. Keurvels, te Antwerpen uitgevoerd de „Schoonheidshymne" en de „Hymne aan den Vooruitgang".
Wij kunnen ook niet stilzwijgend het kunstfeest voorbijgaan door de familie Ameye ingericht en dat door
vele leden van het Nederlandsch Kongres werd bijgewoond. Het blijft echter te betreuren, dat slechts een
klein getal bevoorrechten van zulke feesten genieten.
De Vlaamsche studenten van het officieel middelbaar
onderwijs vergaderden in Kongres te Oostende op 2
en 3 September. De voertaal in • het onderwijs, de
prijsboeken, de politiek en de Vlaamsche beweging,
volgende opschrift: „Neer en Meester Guido Gezelle,
de stoffelijke belangen des yolks werden besproken op
eene wijze, die aantoont, dat daar vereenigd waren
een groep jongelieden, die er zich op toeleggen om
kennis op te doen en bedreven te worden in het hanteeren van de taal.
In de Kurzaal van Oostende werden, sedert het
begin van het badseizoen eene reeks kunstvoordrachten
gehouden, natuurlijk in het Fransch. Nochtans, (was
het ter eere der leden van het Kongres dat binnen de
muren der stall werd gehouden?) ook onze taal is er,
zij het ook slechts eens, tot haar recht gekomen. Pol
de Mont hield er namelijk op 3 Sept, eene Vlaamsche
voordracht over Guido Gezelle als dichter en bepaaldelijk als lyrisch dichter. Is het noodig te zeggen,
dat de voordracht toegejuicht werd? Maar ook, de
leden van het Kongres waren er op uitgenoodigd.
Het tiende Vlaamsch Natuur en Geneeskundig Kongres wordt dit jaar te Brugge gehouden op 29 en 30

September. Het is verdeeld in 4 afdeelingen, n.l. de
eerste voor scheikunde, natuurkunde, delfstofkunde; de
tweede voor biologie, dierkunde, plantênkunde en landbouwkunde; de derde voor uitwendige geneeskunde
en de vierde voor inwendige geneeskunde. Verder
wordt er tijdens het Kongres eene belangrijke wetenschappelijke tentoonstelling gehouden.

ZUID-AFRIKA.
Afrikaansche Letteren.
Wat men van de Afrikaansche taal zegt, nl. dat zij
in wording is, geldt meer nog van de Afrikaansche
letteren. En dat is natuurlijk; eerst moet de taal nitgroeien, en dan pas komen bloesem en bloem. Aan
den anderen kant werken schrijvers, dichters krachtig
mede aan de vorming en verrijking van de taal. Urn
volwassen le worden heeft het Afrikaansch nog behoefte aan eenige groote schrijvers, maar alvast hebben een aantal verdienstelijke mannen het aanzien en
de kracht van die taal verhoogd door er, in dicht en
ondicht, hun werk in te schrijven.
Tot die verdienstelijke mannen behoort Melt Brink.
Onze landgenoot H. Oost, redacteur aan de Volkstem,
heeft over lien Afrikaanschen schrijver een lezing gehouden, eerst voor de Letterkundige Vereeniging le
Pretoria en toen ook elders, en de Volkstem heeft
haar als feuilleton opgenomen. Melt Brink is een dichter, wel niet — de heer Oost komt er voor uit —
van den eersten rang, maar toch een van niet geringe
verdienste, vooral voor de Afrikaanders. Men kan
van hem zeggen, dat hij zong voor het yolk.
Behalve het goede, dat zijn werk op zich zelf heeft,
vervult het de uitmuntende taak van het Afrikaansche
yolk, dat, naar een uitdrukking van den heer Oost,
vies van lezen is, aan het lezen te brengen. Het heeft
smaak in zijn „grappige stories" en ook in zijn ernstige verzen, die vaak het overgevoelige en gezwollene
hebben van Nederlandsche poezie van een vroeger
tijdperk. Het vind er het eigen 'even in weer, en dat,
met aanmerkelijk uitbeeldend vermogen, in zijn taal
van het dagelijksche leven, het Afrikaansch.
Van belang in het werk van Brink is ook wat hij
voor het Rioneel doet. Onlangs is nog van hem verschenen Die Reis naar Kaapstad en Acht Blijspelletjes.
De heer Oost verwacht juist van dat tooneelwerk een
goeden invloed. De Afrikaander voelt veel voor het
tooneel. Het is nog wel meest rederijkerij, waarin hij
doet, maar dat schijnt een ontwikkelingstijdvak, dat hij
door moet.
Merkwaardig is 't, dat Melt Brink toch nog zoo
goed schrijft, als men in aanmerking neemt, dat hij
slechts drie jaar onderwijs gehad heeft, 't eerste jaar
van den stuurman van een gestrand Nederlandsch
schip, en nog met groote tusschenpoozen. Wie 't dan
nog zoo ver brengt, moet veel gave hebben. Dat toont
de heer Oost aan.
Uit de verzen, die we in het opstel van den beer
Oost behandeld vinden, nemen wij er ten slotte een
over, dat teekenend is voor den geest onder de Kar,enaars in den tijd toen het, in 1893, verscheen in het
Zuid-Afrikaansch Tijdschrift, het orgaan van den Taalbond. En, ons dunkt, die geest is er nog niet nit.
Het vers had tot titel „hoe die Engelse taal in die
wereld gekomen is" en luidde als volgt:
Toen die Duivel, altijd bezig ,
Eens een uurtje ledig had,
En hij rustend' van zijn streken
Peinzend in zijn Helstoel zat.
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Kwam die plan in zijn gedachte
Om een nieuwe taal te brouw
Die voorzeker bij de menschen
Strijd en twist verwekken zou.
Want jul weet moes, twist en ruzie
Geef die Duivel steeds pleizier ,
Daarom riep hij tot zijn knechten
„Breng een groote kookpot hier!
„En begin die vuur te stoken
„Net zoo vinnig als jul kan,
„Want ik gaat een kostje kaen
„Voor mijn vrind, den Engelsman!"
Daarop nam hij d'oude talen
Een voor eene uit zijn kas,
Vroeg niet, wie er nog van deugde
Of alreeds ersleten was.
Wierp dt in die pot te zamen
En begon Coen goed te rcer,
Net zoo lang, tot dat dit borrel
En wou o'er kook op die vloer
Toen begon hij met een schuimspaan
Al die vuil en al die schuim
Wat naar boventoe gekook was,
Met een glimlach, weg te
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beweging te dwarsbomen ,die oprechtelik meent 't
Hollands Afrikanerdom te handhaven en te versterken.
Maar wij Hollanders hebben er belang bij ,dat de
schrijftaal in Z.-Afrika zo nauw mogelik aangesloten
bliift bij 't Hollands. 't Zou tegen de belangen van
't Nederlands zijn, tegen de bloei van de beweging
ten gunste van 't Hollands, als we zouden trachten
het vele schone, dat 't Afrikaans heeft, te weren uit
de schrijftaal van de Hollands Afrikaanse bevolking.
Maar de vrees is niet ongegrond, dat bij een te grote
afwijking van de schrijftaal in Z.-Afrika, de taal der
oorspronkelike blanke bevolking hier zich zal wijzigen
in een richting, die ze helemaal zal vervreemden van
d'aloude stam. In de scherpe konkurrensie met 't
Engels zal het geen voldoende achtergrond hebben,
erg 't resultaat zal kunnen zijn, dat 't Afrikaans ophoudt een tak te zijn van 't Nederlands, en dat 't gevoed wordt uit Engelse literatuur. Hiertegen te waken
acht ieder van ons zeer zeker zijn plicht. En daarom
is de populariteit van Melt Brink van grote betekenis
ook voor ons.
Naar mijn bescheiden mening is de Afrikaanse
„Vader Cats" de wegbereider van 't komende letterkundige genie, dat de moeilike en vaak ook onsmakelike taalkwessie voor goed zal regelen. Dat Hollands-Z.-Afrika zal de zegeningen schenken van een
eigen schrijftaal — die echter van de Moedertaal niet
verder zal verschillen dan een rechtgeaard kind van
haar, die het ter wereld bracht.
***

Uit die brouwsel, het die Duivel
Toen gemaakt die schoone taal
Waar, — zooals jul weet mijn vriende,
Nou die Engelsman mee praal.
Daarom als jul met die woorde
Die, schoon zul verschillend spel,
Tot in d'uitspraak Benders klinken
Soms een Engelsman gaat kwel,
Zal hij, uit gebrek aan antwoord
Kwaad gaan word', en jou vertel
Wij1 hij als een kreeft zoo rooi word
D—m you
go to H..
De verschijning van dit vers bracht opschudding
in den hoenderhof, Ons Land protesteerc'e tegen een
gedicht met dergelijke strekking in het officieele c rgaan van den Taalbond, en verlangde, dat het hoofdbestuar het zou wraken. Prof. de Vos, de voorzitter
den Taalbond, sprak er inderdaad ziln „sterkste fkeuring" over nit. Hoe bevreesd was men tcen (en
nog!) om den Engelschman boos te maken! Nu,
de Engelschman, die anders, als hij 't over de taal
der Afrikaanders heeft, geen blad voor den nnnd
neemt, was terdege boos. En Melt Brink liet bij den
herdruk van zijn verzen het geval weg.
***

Met al zijn liefde voor het Afrikaansch en zijn talent om er in te schrijven, ziet Brink, in de woorden
van den heer Oost, „alleen heil in de opvoeding van
't Hollands Afrikanerdom door de taal, die steeds
Moedertaal was, die nog kanseltaal is en die een rijke
letterkunde heeft".
Het is de moeite waard kennis te nemen van wi t
de heer Oost hierop laat volgen over het vraagstuk
van Hollandsch of Afrikaansch als taal van het Afrikaansche yolk. Hij is reeds vele jaren in Transvaal
geweest en heeft voor den oorlog als onderwijzer, in
den oorlog op kommando en na den oorlog o.a. als
lid van de redactie der Volkstem overvloedig ,gelegenheid gehad met het Afrikaansche volk, en niet alleen
in Transvaal, vertrouwd te raken.
En dit is wat hij van de zaak denkt (de „Afrikaanse Vader Cats", van wien hij spreekt, is natuurlijk Melt Brink):
„Naar mijn overtuiging zou 't verkeerd zijn enige

De tweede Afrikaansche schrijver, van wien wij
hier iets zeggen willen, is J. H. H. de Waal, naar
aanleiding van Johannes van Wijk, „'n historise roman in Afrikaans", die kort geleden verschenen is,
evenals Brink's Reis naar Kaapstad, bij de HollandschAfrikaansche Uitgevers-Maatschappij, v/h. Jacques Dusseau & Co., te Amsterdam en Kaapstad.
Deze de Waal, advokaat te Kaapstad, is de lezers
van Ons Land wel bekend als Janni, de schrijver
van de Parlementse Praatjes. Hij is een vurige voorvechter van het Afrikaansch als de eigenlijke en de
eenige taal van het Afrikaansche yolk. Toen indertijd
de strijd voor de vereenvoudiging van het Hollandsch
in Ons Land woedde, was hij een dergenen, die zich
voor behoud van de oude schrijfwijze van het Hollandsch in de bres stelde. Waarschijnlijk was zijn
streven om het Afrikaansch als de schrijftaal van zijn
yolk aangenomen te zien niet vreemd aan zijn verzet
tegen de vereenvoudiging, die het Hollandsch voor
den Afrikaner gemakkelijker te leeren en het gebruik
er van algemeener moet maken.
Hoe de Waal over het vraagstuk van Hollandsch
of Afrikaansch denkt zegt hij in een voorwoord van
zijn roman kort en bondig. „Ek kon nooit begryp ni",
zoo zegt hij, „en ek begryp vandag nog ni, hoe verstandige mense kan beweer, dat Kaaps-Hollands ni
degelik genog is vir schriftaal ni en jy ni daarin ordentelik jou beste gedagtes kan uitdruk ni...... Almal wat bekwaam is om te ordeel sal verklaar dat
Afrikaans net so verdienstelik en net so kragtig is
ofskoon in sommige vakke ni net so ryk in woorde
ni — as di beste taal in di wereld. Ek het dan ook
altyd, naar myn nederige vermoe, hard gepleit , dat
Afrikaans tot skryftaal verhef moet word. Nou het e'‹
ook di daad by di woord gevoeg, en 'n eenvoudige
historise roman vir onse jongeliede geskrywe".
Dat is ook de minier, zouden wij meenen. Wil de
Afrikaansche taal er komen, daar waar de voorstanders haar hebben willen, dan client er een ruime
letterkunde in te verschijnen. En daartoe heeft dan
de Waal zijn bijdrage geleverd. Het is een goed ding,
dat hij een roman geschreven heeft, en geen gedichten b.v. Gedichten zijn er in het Afrikaansch al veel,
en daaronder voortreffelijke. Er zijn er nog lang niet
genoeg; de groote dichter moet nog opstaan. Maar
Afrikaansche romans zijn er nog weinig. Korte verhalen verschijnen er al meer en meer, kleine ver-
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telsels, fabels en dergelijke. De romans zijn nog te
tellen. En er is alle reden te zeggen, dat Afrikaanders mettertijd uitstekend werk van dien aard zullen
voortbrengen. Zij verstaan de kunst van vertellen.

t3g
De Boekhandel in Z. A.
en de Boeken-Commissie van het A. N. V.
Een brief uit Transvaal in Uitgever en Debitant,
officieel orgaan van den Nederlandschen Uitgeversbond, van 23 Juli 1.1. eischt tegenspraak, omdat de
Boekencommissie van het A. N. V. er niet alleen in
word! aangevallen, maar haar ook de laagste beweegredenen worden toegedicht.
De schrijver van dezen brief begint met den treurigen toestand van Transvaal te schetsen, waardoor
de koopkracht onrustbarend is verzwakt. „Natuurlijk
troffen en treffen de gevolgen van deze oorzaken 'in
de eerste plaats en het zwaarst den boekhandel" en
in Nederland, waar men steun had moeten verleenen,
„tracht de Boeken-Commissie den boekhandel in Transvaal dood te drukken" en word! „dit boekenfonds meer
en meer een trust, die zich den handel in boeken
op Zuid-Afrika zoekt te vermeesteren". Zij doodt den
besten vriend van het A. N. V., den Ned. boekhandel.
„Hier is de ziekelijke philantropie ten zetel op den
Nederlandschen boekhandel in Zuid-Afrika als slachtoffer." Aldus X. in het bovengenoemde orgaan.
Het is al meer beweerd dat de Boeken-commissie
van het A. N. V. den Ned. boekhandel in Z. A. oneerlijke mededinging aandoet. Tot dusver is die aanklacht echter steeds van een zijde gekomen. Dr. W.
van Everdingen, de secretaris der Commissie , heeft
Coen in het Alg. Handelsblad den aanvaller punt voor
punt van antwoord gediend. Thans komt de heer L.
J. Krijn te Brussel, zelf een boekhandelaar-uitgever,
in een voordracht voor het 29e Taal- en Letterkundig Congres onderschrijven het beweren der Boekencommissie, dat zij door de leeslust op te wekken den
verkoop van Ned. boeken aanmoedigt. Deze vakman
verklaart: „Wat vooral moet getracht worden om de
verspreiding van Noord-Nederlandsche werken alhier
te bevorderen is: liefde en belangstelling er voor te
wekken". En dan erkent hij dat, sinds dit is gebeurd,
hun verkoop in Belgie sterk is gegroeid, dat nu de
behoefte aan Ned. boeken reeds zoozeer is doorgedrongen, dat verscheidene boekhandelaren zich voornamelijk op Hollandsche uitgaven toeleggen, ja, dat
er een Vlaamsche boekhandel in Belgie's hoofdstad
bestaanbaar is, die dus in het hartje van ons land,
(d. Belgie) met elk Nederlandsch boek wat meer
vervlaamsching uitstort.
Tegenover het oordeel van X. — die verklaart geen
vakman te zijn — over de gevolgen van den arbeid
der Boeken-commissie, stellen wij dus de ongevraagde meening van dezen wel-vakman.
Immers, wat doet de Boeken-commissie anders dan
de leeslust opwekken, door het inrichten van schoolboekerijen en dorps-bibliotheken? Zij vormt de
schoolkinderen tot latere boekenkoopers. Zij roept bij
de ouderen het verlangen wakker naar meer werken
van hun lievelingsschrijvers, werken, die zij in hun
onvolledige dorpsbibliotheek niet kunnen vinden.
In Z. A. toch moet men tevreden zijn met wat de
Boeken-commissie zendt. Wil men aanvullen, dan client
er te worden gekocht.
En evenzoo ontvangen ook bijzondere personen geen
giftert van de Boeken-Commissie, zooals X. meent. Aileen
vereenigingen en bibliotheken krijgen boeken in bruikleen. Vracht en inklaringskosten in Z. A. zijn voor
haar rekening.
Volgens het jaarverslag dezer Commissie over 1905
kocht zij bij den Ned. Boekhandel voor f 1516.67
nieuwe werken aan. Daar bevoordeelde zij dus rechtstreeks den boekhandel.
Trouwens, dit wordt door den boekhandel in het

algemeen blijkbaar erkend, waar de commissie steeds
voordeelige aanbiedingen van uitgevers ontvangt.
Slechts een enkele firma maakt hierop een uitzondering.
X. is geen belanghebbende bij een boekhandel. Hij
kon dit alles dus niet weten. Des de lichtvaardiger
echter zijn daarom juist zijn beschuldigingen. Waar
hij zich evenwel bij den boekhandel in Z. A. op de
hoogte heeft gesteld, daar was het plicht geweest het
hoor- en weder-hoor toe te passen. Thans belastert
hij de Boeken-Commissie niet alleen, maar is hij zelfs
niet juist, waar hij haar verslag aanhaalt. In 19 0 5
zond de Boeken-commissie 651.G00 boeken, zegt hij.
Zij zond echter in al de jaren van haar bestaan —
1903-1906 — 6.500 boeken of tiemaal minder dan X.
voor een jaar opgeeft, en niet alleen naar Z. A.,
maar naar alle oorden der wereld.
Zoo zij het X. en alien, die door zijn voorlichting
een verkeerden indruk hebben gekregen, gezegd dat
de Boeken-commissie niet als bestelhuis voor bijzondere personen optreedt. De bestellingen aan haar
zijn verzoeken van menschen, die niet voldoende op
de hoogte zijn om zelf hun keuze te bepalen. Die
bestellingen worden alleen uitgevoerd, wanneer zij
voor bibliotheken zijn bestemd.
Het lust ons niet in te gaan op de valsche voorstellingen van X. als zou de Boeken-commissie een
trust zijn, die zich van den boekverkoop in Z. A.
tracht meester te maken. leder weet beter. En X., die
in het openbaar over de Boeken-commissie schrijft,
diende dit vooral te weten. Dat hij het niet weet, is
een bewijs te meer van zijn te lichtvaardig oordeel.
Wij veronderstellen geen andere bedoelingen bij hem.
Deden wij dit, dan was zijn betoog onbeantwoord
gebleven.

Uit Pretoria.
Ontleend aan een brief van 12 Aug. 'CO:
Gelezen wordt hier heel weinig, je hebt elken dag
je een of twee couranten, die even ingezien worden,
en overigens weinig anders dan Engelsche detective tales.
De letterkunde staat hier even hoog als 't Engelsci-e
tooneel, als daar niet een testament-vervalsching, een
kinderroof en een paar moorden in voorkomen, is 't
niet goed! Dat Engelsche tooneel doet me steeds denken aan mijn kinderjaren, aan Ben Leil, den zoon der
nacht, of De moord bij de rooie brug of De nacht
van den 13en November, enz.
In vroeger jaren heb ik voor Elsevier's tijdschrift
gewerkt, maar 't aantal abonnes heb ik nooit hooger
dan een 2) of 25 kunnen krijgen. English Magazines,
die worden bier goed verkocht; zulke lektuur schijnt
tiler in overeenstemming met onze toestanden te zijn.

Bladvullingen.
Laten wij elk, Noord- en Zuid-Nederlander, het
beste geven wat in ons is. Wij brengen dan noodzakelijkerwijs dingen voort, die niet slechts voor ons
zelven, maar ook voor den ander van belang zijn.
Belang zal kennis doen zoeken, kennis zal liefde wekken, en wat geen woorden kunnen, zullen de dingen
doen.
Dr. COLENBRANDER.
De Belgische Omwenteling.
„Hun interresseert het actueele leven,
„p sychologiesch gezien, miar gegeven in
„c o n c r et e waarheden en niet omwaasd en v er„dicht en verdramatizeerd voor gefin„geerde personages”.
Couperus, Van Oude Menschen
De dingen die voorbijgaan I bladz. 88.
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OOST-INDIE.
Jaarverslag over 1905 van de Groep Nederlandsch-Indiê van het Algemeen Nederlandsch Verbond 1),

van April 1905 tot

en met Juni 1906.
Bedroeg bij 't afsluiten van 't vorige jaarverslag
't ledental 831, thans zijn er 1195 leden.
Twee belangrijke afdeelingen werden opgericht: Semarang en Padang; vroeger opgerichte afdeelingen
zijn Bandiermasin, Buitenzorg, Kedoe en Ternate.
Het gelukte den heer Sparkler, Nederlandschen Consul-Generaal, niet, te Singapore een afdeeling op te
richten (Volksbestaan 1905-7.).
Er werden belangrijk meer vergaderingen gehouden
dan in vroegere jaren, waartoe 't besluit om elke
maand eenmaal te vergaderen aanleiding gaf. Dit
bleek niet te kort op elkaar te zijn ,daar de meeste
vergaderingen om 't vergevorderde uur gesloten moesten worden. Slechts een paar maal kwam het voor
dat uitgeschreven vergaderingen wegens bijzondere
omstandigheden geen voortgang konden hebben, terwijl eenmaal een buitengewone vergadering gehouden
werd.
In Januari verscheen 't eerste nummer van I orgaan der Groep „Ons Volksbestaan", ander redactie
van 't bestuurslid H. A. Kooy, die na 't verschijnen
van 't 5e nummer wegens overplaatsing als redacteur moest aftreden. Bestuurslid mej. M. S. van de
Willigen had de bereidwilligheid de nummers 6 ,7 en
8 te verzorgen, waarna Mr. Dr. W. G. Schumann,
als redacteur optrad. In 't 10e nummer moest meerdere medewerking van de leden ingeroepen worden.
Nog niet velen gaven hieraan gehoor. Hierom en
ook wegens andere omstandigheden, moesten de num.
mers van Maart, April en Mei vereenigd verschijnen.
Dit belet niet, dat 't blijven verschijnen van 't orgaan, dat de leden en ook de buitenwereld op de
hoogte houdt van 't geen door de afdeelingen en 't
Groepsbestuur verricht wordt, een band tusschen de
leden vormt van groot nut en van 't hoogste belang
is, ook voor de propaganda. Van den anderen kant
moet getuigd worden, dat ook op blijken van waardeering in dezen te wijzen valt. Het is dus te hopen,
dat de redactie in staat zal zijn voor een geregelde
verschijning zorg te dragen.
't Groepsbestuur bleef de belangen van 't onderwijs behartigen. De FrObelscholen van Bandoeng, Magelang, Makasser, Bandaneira, Bandjermasin en Fort
de Kock bleven geldelijk ondersteund ,waarbij een
subsidie van 't Hoofdbetuur ten bedrage van f 1000.te stade kwam.
't In de laatste jaren zeer toegenomen toelaten van
Inlanders, niet, of niet voldoende 't Nederlandsch
rnachtig, op de Europeesche scholen belemmert ernstig 't onderwijs zonder nut voor hen, wijl zij het
niet kunnen volgen. Dit noopte 't Groepsbestuur d.d.
5 Juni 1905 bij de regeering een verzoekschrift in te
dienen le om gestrenge handhaving van den met
betrekking tot de kennis van 't Nederlandsch gestelden
eisch in de alinea's 1 en 2 van artikel 14 van 't Europeesch Schoolreglement (Stbl. 1894 No. 193 en 1904
No. 94) ten aanzien van Inlanders en d. m. g. op
openbare Europeesche Scholen; 2e om voor zulke
toelating de voorkeur te doen geven aan hen die een
bewijs overleggen van afgeloopen cursus eener FrObelschool, aan welker hoofd een gediplomeerde staat.
I ) , t Jaarverslag over 19,4 is te vinden in „Volksbestaan" 1905
No 4 en in Neerlandia van dat jaar No. 6.
Omtrent de afdeelingsvers'agen wordt verwezen naar de volgende
nummers van Volksbestaan No. 3 Batav Kedoe en Bandiermasin,
No. 4 Buitenzorg.

227

Bij Gouvernements besluit van 30 Juli 1905, No.
17 werd hierop beslist: dat le een handhaving van den
vorenbedoelden eisch in algemeenen zin in de bedoeling der regeering ligt, dat uitzonderingen, o. m. ten
aanzien van toekomstige Inl. ambtenaren, en arisen
voorshands noodzakelijk zijn; 2e een voorkeur als
hoogergemeld onnoodig is, omdat ieder, die aan de
eischen voldoet, tot de openbare Europeesche lagere
scholen toegelaten kan worden. Intusschen heeft gemeld verzoe`(schrift niet geheel zijn doel gemist (zie
Volksbestaan 1905, No. 8.).
't Onderwijs in 't Fransch op de openbare lagere
scholen, waarvan gevreesd werd, dat het 't onderwijs
in 't Nederlandsch in den weg staat, maakte ook 't
onderwerp van een verzoekschrift aan de regeering
uit, nadat deze zaak op verscheidene vergaderingen
behandeld was en ook in Volksbestaan meer dan Bens
besproken. 19 Februari n.l. werd den GouverneurGeneraal verzocht 't Fransch als leervak op de openbare Europeesch lagere scholen en als examen eisch
te doen vervallen voor de toelating tot de inrichtingen
van m:ddelbaar onderwijs in Ned.-Indie. Hierop is
nog geen beslissing ontvangen. De zaak trok veler
aandacht, ook in onderwijs-kringen. Volksbestaan, No.
3 en 5 van 1906 bevatten de voornaamste artikelen
in de Indische pers er aan gewijd.
De Engelsche richting, welke 't onderwijs aan Chineezen te Batavia verkregen had, trok de aandacht
van 't Hoofdbestuur en 't bestuur der afdeeling Batavia en ook van 't Groepsbestuur. Van een en ander
waren 't gevolg briefwisseling en een vergadering
van 't Groepsbestuur op 14 November 1905, welke
bijgewoond werd, behalve door 't dagelijksch bestuur
van genoemde afdeeling, door de heeren H. N. Stuart,
ambtenaar voor Chineesci-,e zaken te Batavia en M.
G. Hoekstra, directeur der Koningin Wilhelmina-school.
Besloten werd, dat 't Groepsbestuur zich te dezen
alleen met 't onderwijs vraagstuk zal inlaten.
Eindelijk werd door 't Groepsbestuur d.d. 15 Maart
1906 een verzoekschrift aan de regeering ingediend,
waarin in overweging werd gegeven van Gouvernementswege een onderzoek te doen instellen ter beantwoording van de vraag: Wat kan en behoort te
warden gedaan om de Chineezen hier te lande nauwer te verbinden met de belangen van den Nederlandschen stam, in het bijzonder door op 't gebied van
onderwijs, waar noodig de Nederlandsche taal boven
eene andere Europeesche te doen zegevieren?
Intusschen was reeds besloten aan den zendeling
Tiemersma, onder voorwaarde, dat hi' Nederlandsch
zou doen onderwijzen op een door hem te openen
school voor Chineezen in de benedenstad Batavia,
een subsidie te verleenen van f 50.— 's maands, voorloopig voor den tijd van een jaar, bij wijze van
proef, en onder 't voorbehoud dat, mochten na dat
jaar scholen van andere godsdienstige richting voor
't zelfde doel geldelijke ondersteuning vragen, de subsidie ander alien gelijkelijk verdeeld zal worden. Op
de school, door genoemden zendeling sedert te Patekoan in de stad Batavia geopend, genieten thans 32
Chineezen onderwijs in 't Nederlandsch.
Aan 't vroeger opgevat voornemen om een nummer van Volksbestaan aan 't Chineezen-vraagstuk te
wijden kon nog geen gevolg gegeven worden.
Evenzeer staat nog op 't programma de behandeling van de vereenvoudigde spelling in een afzonderlijk nummer. Intusschen is de medewerking daartoe
van den heer P. Valkhoff te Zwolle toegezegd .
Afgezien werd van 't voornemen om door toekenning van prijzen als anderszins de kennis van de Nederlandsche taal te beloonen, daar geen praktisch
middel om uitvoering er aan te geven, gevonden werd.
De Hollandsche cursus voor Inlanders te Batavia
bleef met I 180.— geldelijk ondersteund. Evenzoo de
volksleesgezelschappen te Batavia met f 500. — en de
boekerij te Magelang met f 100.—.
De herziening van 't Groepsreglement, noodzakelijk
geworden door de wijziging der statuten van 't A.
N. V., werd welwillend ter hand genomen door de
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heeren Mrs. J. H. Carpentier Ailing, B. Nyman en
A. A. van Oven. 't Door hen opgesteld ontwerp is
te vinden in ons Volksbestaan 1CO5 No. 11. In No. 2
van den vo!genden jaargang, is opgenomen een door
Mr. van Oven voorgesteld amendement op art. 3, 2e
lid van 't ontwerp. 't Groepsbestuur wijdde een viertal vergaderingen aan deze zaak. Weldra zal 't definitieve ontwerp in 't Volksbestaan openbaar gem:akt
worden.
Als bekend, moet het nog door het Hoofdbestuur
goedgekeurd, in een algemeene \ ergaeering aangenomm en eindelijk, voor de verkrijging van rechtspersoonlijkheid, door de regeering goedgekeurd worden.
Op den 28en Mei 1906 had alhier, ter bespreidng
van de geldelijke bijdrage, door de afdeelingen voor 't
Hoofd- en 't Groepsbestuur over te maken, een
samenkomst plaats tusschen de heeren Dr. R. Broersml en Dr. E. Bonebakker, als afgevaardigden der afdeeling Semarang en 't dagelijksch bestuur, door 't
Groepsbestuur daartoe gemachtigd. Echter werden
nog andere belangen van afdeeling en Groep op voor
beide partijen bevredigende wijze afgehandeld.
Het is te wenschen, dat dergelijke persoonlijke aanrakingen tusschen vertegenwoord :gers van afdeelingen
en van 't Groepsbestuur meer zullen voorkomen.
Hierbij wordt overgelegd een staat van ontvangsten
en uitgaven otter 't afgeloopen jaar.
Van de afgevaardigden der Groep in Nederland,
wenschte Dr. B. van Rijswijk ontheven te worden van
't zitting hebben, in de commissie tot 't nazien van
de jaar-rekening en verantwoording van 't door den
algemeenen penningmeester gevcerde geldelijk behecr
en door bovenbedoelden afgevaardigden werden voorgesteld de open gevallen plaats door den heer J. A.
Stoop te Dordrecht te den innemen, Hiertce werd
overgegaan en genoemde heer ontving eene dankbetuiging voor zil ne bereidwilligheid.

Ajs vertegenwoordigers op verschillende plaatsen
binnen Ned.-Indie traden op de dames mej. E. Abbema, mej. W. Kiewiet de Jonge, mej. A. Steenszijnen
en de heeren Mr. A. E. van Arkel ,H. F. Bodeman,
Dr. H. B. van Buuren, K. H. Corporaal, Dr. Ch. G.
Cramer, E. J. W. van Dijk, L. C. H. Fraenkel Hansen, J, Holland, K. A. Jansen, P. Kruisheer, Ds. R.
W. F. Kijftenbelt, E. R. van Maarseveen, Ds. J.
Mooy, van Neer, J. B. Neuman, F. K. Overduyn
Polack, W. A. Spier, A. J. Spoel, J. Timmer, J. G.
Verdam, Mr. F. A. Versteegh, H. G. van Viersen,
Luit.-Colon. Westenenk en P. Wijn.
Van het Groepsbestuur traden af: de onder-voorzitter Ds. A. S. Carpentier Ailing, die tot eere-lid
benoemd werd (Volksbestaan 1905, No. 7), F. F.
Borel, secretaris, von Dewall, J. P. C. Hartevelt en
Mr, A. A. van Oven.
Thans is 't bestuur als volgt samengesteld: H. L.
Steinmetz, voorzitter, J. Kuneman, secretaris, F. Reijsenbach Hzn., penningmeester (deze drie personen
vormen 't dagelijksch bestuur), J. Dinger, onder-voorzitter, C. F. H. Berkelmans, H. M. la Chapelle, E.
A. E. Kalshoven, Ds. J. Rooker, Mr. Dr. W. G.
Schumann, Th. G. G. Valette, mej. M. S. van der
Willigen. De heer Valette vormt met den penningmeester de commissie voor de FrObelschool.
Vooral 't herhaald op- en aftreden van secretarissen
werkte belemmerend, waarbij nog kwam, dat niet
dadellik een vervanger gevonden werd. Dit is de oorzaak van 't laat verschijnen van dit verslag.
Aan de heeren Borel, J. P. C. Hartevelt en Mr.
A, A. van Oven werd de dank van 't Groepsbestuur
betuigd voor 't geen door hen in 't belang der Groep
verricht werd. aan Mr. van Oven ook in 't bijzonder
voor zin niet geringe bemoeiingen voor 't ontwerp
van een nienw reglement der Groep en de werkzaamheden daaraan verbonden.

Staat van Ontvangsten en Uitgaven van Groep Ned.-Indie over 1905.
ONTVANGSTEN..
Saldo ......
Gekweekte t ente. . . .
Bijdragen der Afdeelingen . . . . .
Contribution der leden buiten de Afdeelingen .
Gift .........
Opbrengst volksliederboekjes .

UITGAVEN :
50 22
„ 1212 62
I,

„ 2205 80
3„
10 85
17

Aandeel Hoofdbestuur in de jaarb i d ra ge n . . ........
Terugbetaling aan . Afdeeling „Buitenzorg" van haar aandeel in door den
Groepspenningm. geinde. bijdragen.
Subsidie van de Afdeeling „Batavia" aan den Hollandschen
Cursus . ....... f 180. —
Aan de Volksleesgezelschappen ,,500.

j

Subsidie aan de Afdeeling „Kedoe"
voor de Boekerij, van Jan. tot Sept. .
Oprichlingskosten Afd. , Semarang". .
FrObelfonds ....
Subsidie L. Tiemersma
„Ons Volksbestaan" .
Propaganda . . .
Onkosten „Neerlandia" . . . ,
Advertentiekosten Brondgeest. .
.
Toelage Secretaris . . . . . .
Loon loopjongen van den Secretaris.
Schrijfloonen . . .
Drukloonen .....
Post- en kwijtingzegels
Kleine onkosten . .
Saldo . . .

f 6772.84

f 1292 30

,,

64 08

,, 680
75
50 50
,,
,, 1750 —
/, 150
„ 1275 495
,, 123 95
139 65
20 95
300
47 50
,, 107 94
53 —
95
1 12 74 814
71

11

71
,,

500 44

f 6772.84
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SURINAME.
Het „Hollandsch Ensemble" in de West.
Bovengenoemd tooneelgezelschap, bestaande uit de
dames mevrouw Truus Post, mej. C. Staas en de
heeren D. van Offelen, C. van Hees en G. J. Arbous,
heeft op zijn rondgang door West-India de kolonie
Suriname twee keeren, in de maanden Mei en Juli
telkens voor veertien dagen, bezocht.
De rondreis was Amsterdam—Paramaribo—Curacao
en terug.
Het bestuur van Groep Suriname, dat kennis gekregen had van de plannen van dit gezelschap, begreep, dat het op zijn weg lag deze echt Nederlandsche onderneming te steunen en benoemde uit zijn
midden een commissie van 3 leden, de heeren C. van
Drimmelen, F. C. Curial en E. B. J. Luitink, om
zich met het gezelschap in verbinding te stellen, de
zaak voor te bereiden en bij overkomst de tooneelisten
met raad en daad- bij te staan.
Na eerst lijsten ter inte&<ening te hebben laten rondgaan om ten naastenbij te weten op welke inikomsten
zou kunnen worden gerekend en na zich verLekerd
te hebben van den steun van de tooneelvereeniging
„Thalia" voor het vervullen van gastrollen, werd
het ensemble gemeld, dat de zaak gunstig stood en
dat men kon overkomen.
21 Mei zetten de wakkere gasten voet aan wal en
daarop werden in de volgende veertien dagen in de
schouwburgzaal van „Thalia" 5 abonnements-voorstellingen gegeven, waarbij het ensemble voor eivolle
zalen een bijval oogstte, dat zeker hun stoutste verwachtingen moet hebben overtroffen en waarbij een
geldelijk voordeel ward behaald, veel hoc c: clan zeifs
de commissie had durven denken.
Het moet het ensemble van veel waarce geweest
zijn, dat het in een vreemd land niets te maken had met
de beslommeringen van exploitatie, adverteeren, redame maken, plaatsen verkoopen en bespreken, enz.
Het had slechts te spelen. Voor het andere, zoowel
als voor het geldelijk beheer zorgde de commissie
van het A. N. V. en zonder ondernemersloon, dat
spreekt.
Het nut en het recht van bestaan van het A. N. V.
treedt hier weer duidelijk naar voren.
Het tweede bezoek aan de kolonie baarde teleurstelling en het moet gezegd worden — de leden van
het ensemble zullen het erkennen — dat de schuld
daarvan lag bij het ensemble zelf. Het had n I. bij
het eerste bezoek nog een zesde voorstelling gegeven en daarbij zonder inlichtingen te vragen aan
de commissie, die zijn zaken regelde, of liever zonder
zich te storen aan de waarschuwende stem van de
commissie, hoogere prijzen gevraagd aan een publiek,
dat zoo getrouw de vijf abonnements-voorstellingen
had bijgewoond. Dit mishaagde het publiek in zoo
hooge mate, dat bij die voorstelling het gezelschap zoo goed als voor een leege zaal optra -I.
Jammer, duizendvoudig jammer! Een publiek is nu
eenmaal een wezen, dat zich niet dwingen laat. Het
ensemble, dat nog eens zou terugkeeren om de tweede
serie voorstellingen te geven, had het publiek behooren
te winnen en er was integendeel een ontstemming
geboren, die noodlottig zcu werken op het tweede
bezoek.
Maar er was meer. De stukken der tweede reeks
vielen niet mee. Zoo werd b.v. „Spoken" van Ibsen,
waarmee het ensemble zeer veel eer heeft ingelegd, nogopkomst voor de tweede maal ook daaruit te
personen den schouwburg bezoeken, dan is de slechte
opkomst voor de tweede maal ook daaruit te ‘,erverklaren. Bovendien werden te veel avonden gegeven met voordrachten en kleine blijspelen. Pu-
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bliek verlangde groote stukken, drama's. Meet worden
erkend, dat de keus voor een gezelschap van 5 leden
moeilijk was, welke keus zich m3et beperken tot stukken voor 3 heeren en 2 dames, daar toch op het vervullen van gastrollen slechts bij twee grootere stukken „Vae Victus" en „Zangersfeest" kon worden gerekend, dit neemt niet weg, dat publiek nu eenmaal
slechts die waar koopt, welke het verlangt. Het ensemble gaf meesterlijke voordrachten vol schoone zeggingskunst, maar men kan van het goede te veel hebben.
Bij het tweede bezoek was de netto-winst dan ook
slechts een vierde deel van het eerste geldelijk resultaat.
Desalniettemin, en het ensemble En de commissie
konden tevreden zijn met wat verkregen was. De
totaal behaalde whist was hooger dan een ruim aangelegde begrooting van de commissie had durven verwachten. Mochten niettemin enkele leden van het ensemble, zooals verteld wordt, te kort zijn gekomen,
dan moet ruiterliik verklaard worden, dat die leden
hunne of hare uitrusting te groot hebben aangelegd.
Enkele leden van het ensemble hebben de begrooting voor uitrusting van de commissie dan ook voor
hoog genoeg geschat verklaard.
De bevolking van Suriname is het geestkrachtige
troepje, dat haar vele avonden van kunstgenot heeft
verschaft en wiens komst de eentonigheid van het lex/ en
in Paramaribo heeft gebroken, hartelijk dankbaar voor
hun onderneming. Maar ook het ensemble kan tevreden zijn over de geastdrift en de ontvangst, de geldelijke opofferingen, die de bevolking zich in deze voor
de kolonie zoo benarde tijden heeft getroost en ook
buien. den schouwburg hebben Paramaribo's ingezetenen de Hollandsche gasten gehuldigd.
Toch is een deel van het ensemble mokkend vertrokken. Kinderen breken een pop en de grond krijgt
de schuld. Maar Suriname heeft geen schuld, Suriname zou het betreuren, dat dit mokken zou werken
als een koudwater-straal op den ondernemingsgeest
van Hollandsche tooneelisten.
Mochten toekomstige gezelschappen de West willen
bezoeken, laten zij zich wenden tot de heeren D. var
011efen en C. van Hees, mannen, die we in Suriname
hebben leeren waardeeren, verstandige mannen met
een koel hoofd en levenservaring en deze zullen, er
valt niet aan te twijfelen, tcegeven, dat met een goede
voorbereiding, degelijke stukken en met weglating
van eigenwijs optreden in Suriname nog wel zaken
zijn te doen en kunsteer valt te behalen.
En mocht men willen overkomen, de Groep Suriname van het A. N. V. zal zeker weer bereid . zijn de
zaak naar haar beste krachten te steunen.
E. B. J. LUITINK,
Bestuurslid van de Groep Suriname.
Paramaribo, Augustus 1906.

Wederkeerig Dienstbetoon
AMERIKA.
Curacao.
47. Willemstad — M. V. ZWIJSEN — 61 —
Rector van het Colegio Santo Toma's — '58 — III,
IV — Geeft en ontvangt Curacao en Antillen-eilanden
-- Weinig.
48. Paramaribo — C. A. HOEKSTRA —75
— Predikant bij de Ev. Luth. gemeente — '52 — I,
V, VIII — Wijsbegeerte — Geeft inl. over Suriname
en Protestantsche melaatschen-verpleging — Weinig,
behalve voor melaatschen-verpleging.
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49. Paramaribo - L. RILDE - 76-Koopman en planter - E 79, Steenbakkersgracht - II,
III, VI, VIII - Weinig.

64. T h o u r o n t (W.-Viaanderen> - G. MAERTENS Jr. - 58 - Geneesheer - '74 - II, III, IV,
VI, VII, VIII, I, V - Prentbriefkaarten (stadsgezichten - 's Winters weinig.

Vereenigde Staten.
Engeland.
50. Chicago - G. OTTENHOFF - 51 Steenteekenaar - '83 - 598 W. 14th Place - VII
Prentbriefkaarten (stadsgezichten).
51. New Orleans (La.) - H. JANSSEN 71 - Houtuitvoer - '83 - p/a. Firma W. A. Powell Co. Ltd. - II, III, IV, VI, VIII - Prentbriefkaarten (stadsgezichten).
EUROPA.
Belgie.
52. St. Antonius bij Schilde (Antwerpen)
P. J. CORNELISSEN - 73 - Onderwijzer -'66 - I, II, III, VI, VIII - Nederl. dialekten;
spreekwoorden en zegwijzen; folklore inzonderheid
spotnamen, -rijmen en -vertelsels op steden en dorpen;
vereenvoudiging der schrijftaal - Weinig.
53. Antwerpen - A. BOSSAERTS - 72 Leeraar M. 0. - '83 - 51 Lozanestraat - II, III,
I, V - Weinig.
54. Antwerpen - F. OYEN - 68 - Leeraar
- '77 - 29 Turckstraat - I, II, V - Onderwijs en
opvoeding (vooral onderwiis der moderne talen),
kunst en letterkunde (hunne geschiedenis en beoorcleelingen), Vlaamsche beweging - Veel.
55. Antwerpen - ED. SCHILTZ LAMBO 57 -Wissel-agent - '62 - 52 Kammenstraat - II,
I, VIII.
56. Brugge - C. BRAEKMAN - 81 - Telegraafklerk - '75 - 6 Hullestraat - I, III, V, VIII,
VI - Taalkennis, letterkunde, nat. wetenschappen,
volksgebruiken, stambelangen - Weinig.
57. Gent - H. MEERT - 47 Leeraar a/h. Koninkl. Athenaeum - '65 - 20 Spiegelstraat - VI Postzegels, Senf - Heel weinig.
58. Hondeng-Ameries - I. L.RUPPOL78 - Leeraar - '77 - II, III - Weinig.
59. Ledeb erg (bij Gent) - R. J. J. DE CLERCQ
- 69 - Drukker - '75 - 53 Kerkstraat - IV, II,
III, VI, VIII - Handelsbetrekkingen in 't buitenland, inlichtingen over Congo-Vriistaat, landverhuizing, verblijf in den vreemde, handelsstichting - Ontvangen 0. en W.
60. Ledeberg (bii Gent) - G. F. DE GUCHTENAERE - 80 - Telegraafbediende - '77 - 18
Oud Brusselsche weg - II, I, III, VI, VIII - Weinig.
61. Leuven - I. I. V. E. MATHIJS - 70 Leeraar aid. akademie van fraaie kunsten - '76 I, II, III, VI, VIII, VII - Natuurwetenschappen
(plantkunde), schoolwezen (wetgeving-inrichting) inlandsche wilde planten, Esperanto - Verzamelt: Gedroogde wilde planten (herbarium), prentbriefkaarten
(stadsgezichten) kiemvermogende turn-plantenzaden
- In den winter weinig tijd.
62. S t. N i k o l a a s (Waes) - L. MEERT DE
MULLEWIE - 54 - Nijveraar en handelaar '80
- II, III, IV, V - Weefsels en breigoederen, in- en
uitvoer, Letterkunde - Ontvangen 0. en W. Weinig.
63. Schilde (bij Antwerpen) - E. M. (JH USEBRECHTS - 52 - Gemeente-secretaris - '52 VII - Prentbriefkaarten (kasteelen, kerken, raadhuizen en openbare gebouwen) - Weinig.

65. Sutton (Surrey) - P. W. B. SASSEN 77 - Werktuigkundige - '55 -- „Neerlandia", Parkhurst Road - II, I, VI, VIII -- Werktuigkundig
onderwijs
Weinig.
Nederland.
65. Amsterdam - Mr. G. BROUWER Iz.
55 - Advokaat en procureur (merken- en patentenkantoor E. de Voogt) - '60 - 228 Keizersgracht
- II.
-

67. Amsterdam - Dr. D. VAN EMBDEN
50 - Hoogleeraar staathuishoudkunde en statistiek
'75 - 2) Vosiusstraat - II, VIII - Weinig.

68. Amsterdam - E. J. TH. a TH. VAN DER
HOOP - 63 Student i/d. rechten - '85 - 724 Keizersgracht - I, VII - Genealogie en heraldiek Weinig.
6). Amsterdam - F. D. PAUWELS - 64
- ai mnasiast - '88 - P. C. Hooftstraat - V Dichtkunst na '89, toonescle:terkunde, nieuwere Nederl,
proza, jonge Vlaamsche schrijvers - Weinig.
70. Arnhem - Mr. G. L. VAN OOSTEN
SLINGELAND - 66 - Advokaat en procureur '80 - 7 Weststraat - III, IV, VI, VIII - Staathuishoudkunde en statistiek - Ontvangen 0. en W.
71. Breda - W. I. L. VERHOEVEN - 53 Inspekteur levensverzekering mij., Arnhem - '72 27 a Veemarktstraat - VI, VIII - Levenskerzekeringbelangen - Zeer weinig.
72. Brielle - H. J. J. KNIBBELER - 65 -Gepens. majoor 0.-I. L , kommandant 36e en 37e 1,
w. district - '60 - II, III, VI, VII, VIII - Geeft
0.-I. - Postzegels (Senf. 4,6).
73. Buren (Gelderland) - I. C. A. DE KRUYFF
- 49 - Candidaat i/d. Ned. letteren - '81 - V, I,
VIII - Letterkunde, anthropologie, kunstgeschiedenis,
politick - Veel.
74. M a a r s e n - I. H. I. HAMELBERG - 67
- Oud W.-I. ambtenaar - Huize Vreedenhoeve IV - Geeft W.-I., Curacao in 't bijzonder.
Verlangt insluiting postzegels voor antwoord.
75. Middelburg - Mr. C. L. GRATAMA 74 - Advokaat - '78 - K 195 Lange Viele - I,
II, III.
76. 's Gravenhage - P. COOL - 48 Med. candidaat - '81 - 94 Obrechtstraat - II, III,
- Geneeskunde, oorlogs- en handelsmarine - Weinig.
77. 's Gravenhage - Dr. H. C. LOS -59
Leeraar wiskunde - '59 - 8 Nicolaistraat - II
- Weinig.
78. 's Gravenhage - W. F. TH. PASDELOUP - 82 - Kande werkt. ing. - '82 - 104
Gr. Hertoginnelaan - V, I, VI, II - Muziek.
79. 's Gravenhage - MARIA H. C. VECHTMAN - 60 - '78 - 55 Zoutmanstraat - VII Prentbriefkaarten (portretten van bekende personen.
80. Rotterdam - C. GELEIJNS - 62 Kunst- en handelsdrukker - '73 - 13 Wijnbrugstraat - II, III, VII - Postzegels, prentbriefkaarten,
curiosia, munten - Stolze-Wery - Voor II veel, overigens weinig.
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81. U t recht — Jhr. H. W. DE PESTIERS —
56 — Verzekeraar '68 — 59 Voorstraat — VII —
Postzegels (Senf. 1906) — Weinig.
82. Vlissingen — C. J. L. SITSEN — 79 —
Onderwijzer '73 -- I 180 Walstraat — VII, II,
V1 1I — Onderwi;s, letterhunde — Postzegels (Yvert
et Tellier '06), Prentbriefkaarten (geen fantasie, geen
Nederl , Duitsche, Fransche of Belgische).
Verbetering.
In de vorige opgaaf shat achter 3, stambeekno. 39,
de heer Lammens Boutmans te St. Amandsberg bij
Gent, dat hi; verzmult: Levende zaden van nitheemF,che Europeesche planten, rnoet zijn uitheemsche n i e tEuropeesche planten.
Adresveranderingen.
1 — 35 — F. Oudschans Dentz — 2 — Paramaribo -- Suriname.
Sleutel.
Stamboek-
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Formulieren en Reglementen, gelijk zij voorkornen
in het Juli-nummer zijn bij den Administrateur verkrijgbaar.
Vragenrubriek.
In deze rubriek worden opgenomen vragen over
een bijzonder onderwerp, waarvan de beantwoording
aan den vrager zelf -met eschieden. nummers
(Rider de vragen zijn de s',iamboe'mummers; door
middel van den sleutel kan men den naam van den
vrager in de reeds onenbaar gemaakte lijsten vinden.
1 Wie kan mij opgeven in welk blad tegenwoordig
teekeningen van Steinlen verschijnen?
1
2 Welke Fransche dag- en weekbladen van vrijzinnig-democratische ricining bestaan er?
79

Den 31 Augustus kwam onder leiding van den heer
P. J. van Wielink, die intusschen tot voorzitter benoemd is, een schaar van Nederlandsche mannen en
vrouwen bijeen, die elkander te voren niet gekend
hadden, ofschoon velen hunner tien jaren en langer
te Berlijn wonen.
Er heerschte een opgewekte stemming onder de aanwezigen en menige gelaatstrek getuigde van voldoening,
dat men in alien eenvoud, maar gezellig, het geboortefeest van Neerland's Koningin vierde.
De tafels waren versierd met oranjedoek en oranjebloemen. Aan den wand hing het beeld van H. M.
omwonden met bloemen en oranje. Het was een
levensgroot, geteekend portret, vervaardigd en der vereeniging geschonken door . den heer W. jelsma.
Na een inleidend woord door den tegenwoordigen
voorzitter en het zingen van het „W i 1 h e 1 m u s"
hield de heer W. F. van Heusden de feestrede.
schetste de daden der Stadhouders en der Koningen
uit het huffs ,,Oranje Nassau" tot op den huidigen dag,
die noodzakelijk in de burst van elk Nederlander diep
gevoelde liefde moeten k erwekken voor onze geliefde
en geerbiedigde Koningin. Het waren woorden, die
elk aanwezige diep in het hart drongen, woorden, die
bij velen de liefde voor ons dierbaar Nederland wederom deden opwekken.
Veel werd gezongen en aan afwisseling door grappige voordrachten heeft het niet ontbroken. Zoo verliep de avond tot alter tevredenheid en men ging met
het vaste voornemen uiteen, meer dan ooit te willen
medewerken aan de „verbreiding en handhaving van
de Nederlandsche taal en Neerland's zeden".
Hoogachtend,
Uw dw. dr.,
C. H. F. VAN HEUSDEN,
Secretaris.
Het gezelschap is intusschen opgericht. Het bestuur bestaat uit de heeren P. J. van Wielink, voorzitter; C. H. F. van Heusden, secretaris, Ratthenowerstrasse 64; mej. J. Kramer, penningmeesteresse en de
heeren E. D. Ganzevoort en W. Jelsma, plaatsvervangende bestuursleden.
De vo'gende omzendbrief is xerspreid:
Nederlanders
die de behoefte gevoelen, of en toe eenige wren in
een gezellig bnrgerlijken kring van landgenooten door
te brengen, om zoo doende va de r la n ds che
t a a 1 en zeden ook in den vreemde te behouden
en te verbreiden, roepen wij op, rich aan te sluiten
bii de hier ter nlaatse nieuw opgerichte vereeniging:
„Hollandsch Gezelschap", onderafdeeling
van hot Algemeen Nederiandsch Verbond, gevestigd
te Dordrecht.
Alle gewenschte inlichtingen verstrekken gaarne:
P. J. VAN WIELINK,
Firma R. & J. Dick, Konig-Strasse 55.
M. LANG,
Firma Schutte aus Sumatra, FriedrichStrasse 131 a.
Red.

Ingezonden.
Geachte Redaktie.
Berl ij n, 5 September 1906.
Aan het Algemeen Nederlandsch Verb o n d te Dordrecht.
Mijne lieeren,
De in wording zijnde vereeniging „H et Ho 1landsche Gezelschap te Berlijn" heeft
den geboortedag van H. M. de Koningin niet onopgemerkt laten voorbij gaan.

Het was eene heerlijke gedachte de afdeeling Wederkeerig Dienstbetoon van 't A. N. V. te stichten. Ware
het niet wenschelijk, dat zij zich ook bezig hield met
het plaatsen van Nederlanders in den vreemde. Ik
ken veel Vlamingen bizonder toekomende professors
van Duitsch, Engelsch en Nederlandsch, die na hunne
studien aan de Hoogeschool voltrokken te hebben,
wel graag voor een jaar of twee een betrekking zouden wenschen, 't zij in Duitschland, 't zij in Engeland
of in Noord-Nederland, ten einde zich praktisch op
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de hoogte te stellen en hun geest te verrijken. Wederkeerig Dienstbetoon kan hier van groot nut zijn.
Hoogachtend,
J. VAN GORP.
Kasterlee, 10 Sept. 1906.
Zoo mogelijk zal deze goede gedachte worden verwezenlijkt.
Red.

Nederl. Proefschriften voor Vlaamsche
Studenten.
Hooggeachte Redactie,
Het was mij al eenigen tijd bekend, dat proefschriften, gedurende de laatste jaren te Leiden voor de
Vlamingen ontvangen, niet waren opgezonden naar Belgie. Waar nu echter in Neerlandia opnieuw een dringende
oproep verschijnt tot het zenden dier geschriften,
onderteekend door de 5 secretarissen der Studentenafdeelingen, meen ik wel het recht to hebben tot de
volgende opmerking. Proefschriften eischen meer dan
eenig ander werk, dat ze spoedig na hun verschijnen
worden gelezen. Het zijn immers meestal samenvattingen van en critieken op het nieuwste werk van
anderen, gepaard met eene uiteenzetting van eigen
ineening, steunend dikwijls op eigen onderzoekingen.
Men beantwoordt nu m. slecht aan de bedoeling der
schrijvers als men hun werk pas na langen tijd naar
Vlaanderen zendt. Men leeft snel in de wetenschap!
In een, twee jaar worth er veel bevestigd, nog meer
omvergeworpen.
Voor eenige dagen vroeg mij een vriend, die op
mijn aandringen ruim 15 maanden geleden zijn proefschrift naar Leiden opstuurde, of ik wellicht ook wist
hoe zijn werk in Vlaamsche kringen was ontvangen.
Mijn antwoord luidde ontkennend. Kon ik voor de
eer van het Alg. Ned. Verbond anders? Ware ik eerlijk gsweest, ik had hem verteld, dat ik zijn werk nog
voor korten tijd op een Leidsche studentenkamer zag
liggen, broederlijk met eene groote verzameling lotgenooten uit geheel Nederland bijeengestuurd, dragende
de jaartallen 1904 tot 1906.
Men begrijpe goed, dat ik den tegenwoordigen
secretaris der Leidsche Stud. afdeeling hier geen grief
van maak; hij is nog niet zoo Lang in werking en had
trouwens het voornemen, ter vermijding van onkosten,
ze in Aug. persoonlijk naar Brussel mee te nemen.
Wat echter in Leiden is gebeurd kan weder in een
der andere Universiteitssteden plaats hebben. Gaarne
zag ik de secretarissen openlijk de verklaring afleggen
de ontvangen geschriften binnen een bepaalden termijn
b.v. drie maanden, naar de plaats hunner bestemming
te zullen zenden. Ik vertrouw dat dit voldoende zal
blijken om een geregelde zending van proefschriften
te doen plaats hebben, alleen op deze wijze wordt
m. aan de bedoeling van afzenders beantwoord en
de Vlaamsche wetenschap geholpen.
Met dank voor de opneming
Hoogachtend,
Uw dw.,
P. COOL.
Den Haag, Sept. 1906.

Goedkoope Neder 1 andsche Volksbibliotheek.
Een zeer verblijdend teeken van Leven werd weer
uit Vlaanderen ontvangen.
Eenige keurige bcekjes ziin reeds v erschenen en de
volgende zullen, zelfs nog fraaier naar ik vernam, in
den loop van dit jaar het licht zien. Het zijn herdrukken van de Vlaamsche meesters, die door hun
schoone taal in hunne geschriften medegewerkt hebben tot het verbreiden van onze moedertaal in Belgie.
Wij verheugen ons zeer, dat wij nu voor de geringe
som (3 frs. voor Belgie en 2 gulden voor Neder-

land) met hunne geschriften kennis kunnen maken.
De eerste nummers geven ons „De groote manoeuvres" van. Virginie Loveling en „de Rijnnovellen" van
Tony Bergman en dit jaar werd ons verder beloofd
„De Zwalmleeuwen" van Omer Wattez, „Het verdriet
van meneer Ongena" door Cyriel Buysse, „De Zwager" van Rudolf Bannebach, „Zielelarten" van Gustaaf Vermeersch en „Een vertelling" door Karel van
den Oever.
De uitgever van deze echt-nationale uitgave, Cam.
Moeyaert te Brugge verzekerde zich bovendien
de medewerking van vele Vlaamsche Letterkundigen
voor de volgende jaren. De wereld-bibliotheek, waarover in het Juli-nummer gesproken wordt, heeft hier
een geduchte mededingster gekregen, welke aan alle Nederlanders ten goede zal komen en waarover de
niaatschappij voor goede • en goedkoope lectuur zich
ook terdege zal verheugen.
Wij wenschen deze Goedkoope Nederlandsche Volksbibliotheek de ruime afzet toe, welke zij ten volle
verdient, deze bibliotheek is een geschenk voor het
Nederlandsche yolk.
R. E. KIELSTRA.
Leiden, Sept. 1906.

ALLERLEI.
Ned. Genootschap in Japan.
Mr. j. E. Heeres schreef in Eigen Haard over
„Een Nederlandsch genootschap in Japan", waaraan
het volgende ontleend is:
In de tweede helft der 18e en in 't begin der 1Ce
eeuw leefde in Japan een geleerd man, Otsuki Gentaku (1757-1827), die Nederlandsch kende en belang
stelde in alles wat de Westerlingen betrof. Hij vereenigde in 1794 een kleinen kring vrienden en leerlingen, welke, als hij, aan Europeesche zeden en gebruiken hun aandacht schonken, aan een maaltijd ten
zijnen huize op onzen Nieuwjaarsdag. Het bleef niet
bij dezen eenen keer: Otsuki Gentaku ging ook in
latere jaren daarmede voort en maakte voor hem en
dezen zijnen kring een gewoonte van de Nieuwjaarsviering eenigermate op Nederlandschen trant. Hij was
knap in het vertalen, vooral had hij zich toegelegd
op de studie der medicijnen: op de Hollandsche geneeskunde. Hij meende de Westersche kennis noodig
te hebben voor zijn land, vooral ook op het gebied
der medische studien. En daarom vergaderden verschillende geleerden in- de orchideeTh- of eendrachtzaal, om er de glorie te zoeken der studie van het
Westen en van de vertalingskunst.
Tevens deed - onze vriend den Nederlanders de plechtige gelofte, „met de handen aan de ooren van een
rund", om deze bijeenkomst „gedurende meer dan
lien jaren" te herhalen, steeds op den Hollandschen
Nieuwjaarsdag. „En toen legden daarop de menschen
zich altegader op dien tak van studie toe". Onze Japanner nu Wilde voor de toekomst arbeiden en richtte
daartoe een vereeniging op: aldus den Nederlandschen stijl blijvende volgen.
't Eigenaardige dezer mededeelingen is, dat ze voorkomen op een Chineesche prent, welke prof. Heeres
verleden jaar ten geschenke ontving van een Jong
Japansch geleerde, Dr. A. Saito van Sendai, die geruimen tijd in ons land vertoefde om in de Ned.
Archieven een geschiedkundig onderzoek in te stellen naar de betrekkingen tusschen Japan en verschillende Westersche mogendheden.
Onze Marine-inrpedodienst.
In Het Nederl. Zeewezen vertelt een zee-officier, die
eenigen tijd geleden te Fiume werkzaam was aan de
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fabriek der heeren Whitehead, ten einde toezicht te
houden op de vervaardiging van torpedo-materiaal, een
en ander van zijne ervaringen, meer bepaald hoe gunstig buitenlanders over onze marine-torpedodienst
denken.
De schrijver eindigt aldus:
Ik kom er rond vooruit, dat ik niet alleen steeds
met voldoening de verschillende oordeelvellingen omtrent den Nederlandschen marine-torpedodienst gehoord heb, doch na mijn anderhalfjarigen omgang
met vreemde officieren ook geloof dat zij in hoofdzaak juist zijn. Ik meende ,waar de Nederlandsche
aard het schijnt mede te brengen steeds te twijfelen,
of er bij ons op militair gebied wel iets deugt, dat
het den lezer van dit tijdschrift niet alleen goed zou
doen doch ook dat het voor de Nederlanders goed
zou zijn, eens te hooren hoe men in den vreemde
over dezen tak van dienst onzer Marine denkt.
Dingen die anders moesten zijn.
In het hotel Wijk aan Zee is het kamermeisje een
Duitsche, die uitsluitend haar eigen taal spreekt. In
de gang van het hotel is een verzoek opgehangen om
's avonds half 10 geen leven te maken, welk verzoek
eerst in het Duitsch en daarna in het Nederlandsch
is geschreven. De hotelrekeningen zijn geheel in het
Fransch.
Van Nederlands hoofdstad naar de meest Vlaamsche
stad van Vlaanderen loopen spoorwagens welke de
Hollandsche Spoorweg-maatschappij voorziet van het
bord Amsterdam—Anvers via La Haye.
In het hotel Zeeland te Vlissingen wekt een Duitsch
huisknecht de gasten in zijn landstaal. Men stelle zich
het (op zich zeif al ondenkbare) geval eens voor,
dat een Nederlandsche huisknecht in een hotel te
Keulen of Luik waar nog al eens Nederlanders komen,
alle gasten in het Nederlandsch wekte.
De Ned. werkman in het Buitenland.
Van de Sliedrechtsche werklieden gaat tegenwoordig
een goeden roep uit in het buitenland. Deze arbeiders
bewijzen door hun bijzondere vakkennis in verschillende
landen goede diensten. Thans zijn groote en kleine
ploegen werkzaam in : Belgie, Frankrijk, Engeland,
Rusland, Spanje, Servie, Denemarken, China, OostIndie, Congo-Vrijstaat, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika.
Holland op zijn malst.
De senatoren van het Utrechtsch Studentenkorps
hadden ter gelegenheid van de laatste maskeradefeesten
ook vertegenwoordigers van den Vlaamschen
StudenteAring te Brussel uitgenoodigd .Zij onderhielden zich echter met hen in...... het Fransch!
Een der Vlaamsche studenten legde aan een Noorderbroeder de bekentenis af:
„Ik hoor ze liever Hollandsch spreken, hun
Fransch is...... verschrikkelijk!"
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BOEKBESPREKING.
Dr. W. LEYDS: De Eerste Annexatie
van de Transvaal.
Amsterdam, Allen de Lange 1906.
Niet zonder zijn nadeel zal een ontwikkeld man
dit boek ongelezen laten. Het is niet alleen de geschiedenis der eerste inlijving van de Transvaal, het is de
openbaring van een stelsel, van de weloverwogen,
doorzettende, elk middel aanvaardende vervolging van
een zwakker yolk door een sterker. Het grijpt aan als
het Noodlot, maar beklemmend, zonder de loutering
die het Grieksche treurspel wekte; toch even onatwendbaar, schoon het slechts de iiiensch geldt tegenover den mensch.
Niet Engeland alleen zal de eerlijke lezer schuldig
achten aan zooveel leugen en bedrog, maar zal er in
het vervolg sprake zijn van schandelijke staatkunde,
dan zal aan Engeland het eerst en bij voorkeur worden gedacht, omdat nooit een boek is geschreven met
zulk een vasten wil en zulk een uitgebreide kennis,
orn het goede recht van een onderworpen yolk te
handhaven. Was het beroemd geworden vlugschrift
Een eeuw van Onrecht in het begin van
den oorlog, in hartstochtelijke taal een dwingend afbidden van eerlijk oordeel, dit boek is het rustige,
waardige beroep op heel de wereld ten gunste van
het verleden der Boeren. Of beter, met op de .Boeren
valt het hoofdlicht, maar op de Engelschen. Wat zij
hebben gewrocht, door doen en laten, dat wordt laangetoond met bewijzen, meest aan hen zeif ontleend,
bewijzen die onwederlegbaar zijn en waarvan de bestrijding alleen kan worden beproefd door iemand,
doorkneed in de staatsstukken als dr. Leyds, en dan
in een boek dat het zijne in omvang evenaart.
De schrijver van zulk een boek zou moeten kunnen
aantoonen dat alles wat Leyds vermeldt juist andersom is, want alle bewijzen door dezen gegeven zijn
ondei ling een en onverbreekbaar geworden, oindat zij
vormen een stelsel.
Dit boek is ook een boek van machtige zelfbeheersching. Men voelt onder het lezen dat de verontwaardiging met moeite wordt in toom gehouden; het is
het werk van een man die zich met geweld dwong
tot onpartijdigheid. Want niet tot eigen leering heeft hij
gezocht en gevonden — hij zelf wist reeds lang —
maar hij wilde aan de wereld laten zien, klaar en
helder, wat hij wist, waaroni en hoe de Boeren tot
den laatsten wanhoopskrijg zijn gedreven. En zoo geweldig is die kracht in het boek, dat het ook den
lezer gelukt zich tot rust en kalmte te stemmen,
schoon nog, ondanks alles, evenals hier en daar in het
boek zelf, de verontwaardiging hem uit de porien slaat.

Op een huisje van de Hollandsche I Jzeren
Spoorwegmaatschappij te Hilversum slaat La m p i st e r ie.

Niet om ons, Nederlanders, is dit boek geschreven,
noeh om de Duitschei s en Fransclien, in wier taal het ook
uitkomt, maai in de eerste plaats om de Engelschen zelf en
voor hen. Als heel Engeland weet, zal het meerendeel van Engeland erkennen, dat veel onrecht hersteld
moet worden in de toekomst, indien het land vrede
zal hebben met zich zelf. En dan, na Engeland, wete
de geheele wereld, wete Zuid-Afrika zelf bovenal.

Een groot hotel te Amsterdam stelt aan zijn gasten
schrijfpapier ter beschikking, waarop men o.a. gedrukt
vindt:
„Huffs van den eersten rang enz. Absolute Fire
proef, Electrisch Licht, Lift, Centrale Verwarming,
Volmaakte Sanitary-Inrichting — Voor Dejeuners,
Diners en Banquetten zijn bijzondere Receptie- en
Feestzalen — Dejeuners a la Fourchette. Diners a
tables separees".
Het staat er precies zoo.

Wat zegt Engeland van dit boek ? Ziedaar wel een
hoofdvraag. En toch, afdoend antwoord kan nog niet
worden verwacht. Het zijn niet anders dan stemmingen
die de pers vermeldt en die wisselen naar de staatkundige partijen. Voor studies, bron naast bron, is
de tijd nog Met gekonlin zelfs is niet te hopen dat
die spoedig verschijnen, want zij zouden niet dan gebrekkig kunnen zijn. De Daily Express is zeer oppervlakkig in haar smalende aankondiging. Met volslagen
onkunde zegt zij dat dr. Leyds de wereld wijs wil
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makers dat de Prins van Oranje in 1814 gedwongen
is geworden tot den afstand van de Kaap; wij weten
door Prof. Heeres dat dit • feitelijk zoo is. En dam
Leyds' boek is als een oud melodrama, de engelen
rechts en de duivelen links. Alsof het ging om de
Boeren tegenover de Engelschen en niet om de staatkunde hunner leiders. De Engelschen als yolk staan
er Luitm ; die zijn ste;selmatig valsch ingeiicht, dat
erkennen volmondig de Daily Chronicle, de Morning
Leader en de Liverpool Daily Post and Mercury.
Deze drie bladen, in hun nummer van 10 Sept., erkennen, gezamenlijk genomen, dr. Leyds' eerlijkheid
en zelfbedwang; aan boos opzet denken zij in zijn
boek nergens. Zij achten Fitzpatrick en Conan Doyle,
die voornaamste vervalschers der geschiedenis van
Z. A., verslagen. Leyds' boek is voor hen een zeer
ernstig boek, waartegen bier en daar misschien iets
kan worden ingebracht, maar dat altijd zeer veel
behartigingswaardig zal blijven bevatten.
Al naar de politiek het aangeeft en de eerlijkheid
van den schrijver, putten de Engelsche bladen als
slotsom de leering, de een om de Boeren goed op
den stang te rijden, de ander om te trachten gedaan
onrecht te vergoeden. Zij wenschen arbeid ten zegen
van een tevreden en voorspoedig Zuid-Afrika.
Zij wenschen dat als Engelschen; wij wenschen
hetzetfde als Hollanders. In atwachting der vervulling
ziet alles wat in dezen wit begrijpen en leeren, de
heele wereld over, naar het vervolg uit van dit boek.
Dr. Leyds heeft ons gebracht tot het laatste deel van
het treurspel en zal ons dat geheel doen zien, altijd
langs dezelfde lijnen van geleidelijkheid.

Mededeelingen.
Groep Nederlandsche Antillen.
vorderde in dit nummer opneming van een vergaderingverslag en van een brief aan het Hoofdbestuur,
met eisch van antwoord.
Daar het Hoofdbestuur in Augustus alom verspreid
was en eene vergadering geheel onmogelijk, moest
aan de Groep worden bericht dat beslissing zoo spoedig mogelijk zal volgen.

Afrikaners aan Ned. Hoogescholen.
De heer A. Welcker, bestuurslid der studenten-afdeeling Leiden der Ned. Z. A. Vereeniging, heeft in een
viertal gidsen alle inlichtingen neergelegd, die voor Afrikaners, welke aan Nederlandsche Universiteiten en aan
de Rijkslandbouwschool te Wageningen willen komen
studeeren, nuttig kunnen zijn te weten. Prof. Melius
de Villiers, hoogleeraar in het Z. A. Recht aan de
Rijks-Universiteit te Leiden, gaf deze gidsen een inleidend woord mee. Zij zijn gedrukt en uitgegeven
voor rekening van de Ned. Z. A. Ver. De handige
boekjes, die er zeker veel toe zullen bijdragen Afr.
studenten naar de Ned. Hoogescholen te lokken, zijn
in de vereenvoudigde spelling gedrukt, om, zooals de
schr. zegt, de eenheid van spelling in Z. A. te helpen
bevorderen.

verreweg den steun en den ruggegraat der Vereeniging.
De verhouding tot het Coers' Liederkoor bleef op
den bestaanden voet geregeld, en als erkenning der
bijzondere verdiensten van dat koor voor het loopende
jaar eene tijdelijke verhooging van het subsidie toegestaan.
Bovendien verleende het Bestuur geldelijken steun
aan de welgeslaagde uitvoeringen door het Coers'
Liederkoor. Die te 's Gravenhage genoot de hooge
eer, bijgewoond te worden door H. M. de Koningin
en Z. K. H. den Prins der Nederlanden. H. M. betuigde hare groote tevredenheid over het gehoorde en
hare ingenomenheid, dat het Hollandsche lied nu zoo
in zwang komt, terwijl men vroeger bijna niets dan
vreemde liederen te hooren kreeg. Laten wij hopen,
dat dit Koninklijk woord zijne uitwerking op de anderdanen van H. M. niet moge missen.
Niet alleen door zelf uitvoeringen te geven, maar
ook door deelneming aan uitvoeringen van anderen,
maakte zich ook dit jaar Coers' Liederkoor verdienstelijk.
Het voorbeeld, door genoemd koor gegeven, heeft
anderen tot navolging opgewekt. In de voornaamste
plaats moeten bier vermeld worden de beide uitvoeringen van Oud-Nederlandsche liederen uit het
Liederboek van Groot-Nederland van F. R. Coers
Frzn. door het Doopsgezind zangkoor, directeur de
heer J. le Nobel te Haarlem.
Wat betreft deze Haarlemsche uitvoeringen kan het
bestuur niet nalaten zijne voldoening uit te spreken,
dat men ook van andere zijde deze zaak begint aan
te pakken en op zoodanige wijze, dat de schoonheid
de schoonheid van het Nederlandsche lied tot haar
van het Nederlandsche lied tot haar recht komt en algemeen gevoeld kan worden.
Nog valt te vermelden, dat den yen Juni 1905,
den sympathieken directeur van het Coers' Liederkoor,
den heer Galesloot, als overwinnaar terugkeerend uit
den Haarlemschen zangwedstrijd, van vele zijden eene
luisterrijke ovatie werd bereid".
Het verslag eindigt met een krachtige opwekking
aan alle Nederlanders om toch te bedenken, dat het
hooghouden ook van de liederen-nalatenschap der vaderen voor ieder, die eenige opvoeding genoten heeft,
dure plicht is.

Hollandsche kaarten van Antwerpen.
Door den heer L. H. Smeding, bestuurder van „De
Nederlandsche Boekhandel" zijn ter beschikking van
het Alg. Ned. Verbond gesteld 100 kaarten (platte
gronden) van Antwerpen, met Hollandsche straatnamen.
Op aanvraag zijn ze om niet voor de leden van
het A. N. V. verkrijgbaar bij den heer H. Meert, seretaris van Groep Belgie, Spiegelstraat, 20, Gent.

A. N. V.-Sigaren.
Door de heeren W. H. Voet & Zonen, sigarenfabrikanten te Haarlem, is met toestemming van het
Hoofdbestuur een merk A. N. V. in den handel
gebracht.
Een verkleinde afdruk van Neerlandia's omslag is
op elk kistje bevestigd, zoodat kennismaking met het
rnerk, kennismaking met het streven van het A. N. V.
is zich sluit.
De prijs is f 30.— per 1000.

M. S. Modderman. j-

Vereeniging „Het Nederlandsche Lied."

S.

Uit het 2e jaarverslag:
„Wat getuigd werd van het eerste levensjaar onzer
Vereeniging, kan ook van het nu verloopene bevestigd worden: ook dit kenmerkte zich door langzamen
maar gestadigen vooruitgang.
Het ledental steeg van - 86, waaronder 12 beschermend, tot 117, waaronder 1 begunstigend en 20 beschermend. Het aantal Vereenigingen, die van de onze
lid zijn, een jaar geleden twee beschermend en een
gewoon, bedraagt thans zes beschermend en een gewoon. Nog altijd vormen de Utrechtsche studenten

De afdeeling Alkmaar en Omstreken heeft een gevoelig verlies geleden door het overlijden van een
zijner oprichters en meest werkzame leden, den heer
S. M. S. Modderman, die op 7 Sept. j.l. in den
ouderdom van 45 jaar overleed. Een ernstige en
smartelijke ziekte, waarvoor hij te vergeefs in het
buitenland hulp zocht, maakte een einde aan zijn lex' en.

Vacantie-leergang te Leiden.
Nu 1 Sept. de dag van sluiting der inschrijving
voorbij is, kan eerst met eenige zekerheid worden
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vastgesteld in hoeverre de Studenten-Afdeeling haar
plannen zal zien verwezenlijkt. En al gaf ons deze
inschrijving nu niet die groote voldoening waarop wij
gehoopt hadden, zoo mogen we niet ontevreden zijn.
Wederom zullen een aantal Viamingen, waaronder een
enkele Zuid-Afrikaander doorloopt, naar Leiden komen,
niet alleen om kennis te maken met ons Hooger
Onderwijs, want dat is slechts een der vele doelwitten
welke wii beoogen, maar om nader kennis te maken
met Nederland, zijn yolk, zijn kunst, zijn natuur- en
stedenschoon.
En wel zal hun aantal mogelijk slechts 25 bedragen
in stede van de ettelijke tientallen welke wij gehoopt
hadden, doch niet getreurd, we gaan steeds „Crescendo". Mocht ook al dit jaar de heele geneeskundige
afdeeling moeten komen te vervallen wegens te geringe deelneming, hoofdzakelijk door het nog niet
geheel verklaarde wegblijven der Zuid-Afrikaansche
Edinburghers, wij wanhopen niet. Zagen we niet twee
jaar de voorgenomen leergangen mislukken voor wij
tot ons. eerstgenoemde resultaat kwamen? Ook prof.
Lorentz' college moest achterwege blijven, daar er zich
slechts 5 deelnemers voor aangemeld hadden, evenzoo
het uitstapje naar Gelderland. Doch lichtpunten ook
daartegenover! Zien we thans niet studenten van alle
Zuid-Nederlandsche Universiteiten, behalve Luik tot
ons komen? Begroeten we thans niet een viertal
Leuvenaars, die naar huis de tijding zullen brengen,
dat wat bij hun niet mogelijk is, n.l. een vreedzaam
Katholiek naast een vreedzaam liberaal student hier
reeds lang tot werkelijkheid is geworden. Zullen zij
niet kunnen getuigen, dat het A. N. V., een lichaam
is, staande boven alle politieke en godsdienstige verschillen. En zij zullen zich niet te beklagen hebben!
Meer nog dan een vorig jaar zal hun worden geboden, ja zelfs zullen wij er mogelijk in slagen de
tentoonstelling ter eere van onzen grootsten Meester,
Rembrandt, twee dagen langer geopend te houden alleen voor hen! Wij zullen hun toonen de evenknie
van Antwerpen, zij zullen zien de Nederlandsche wateren, zij zullen hun bedevaart doen naar de stad van
het Verbond.
Wij gaan verder, steeds verder, steeds met nieuwe
jonge krachten, ons aanvullend uit jonger Nederland
en zoo zullen wij komen tot een beter, tot een juister
„verbroedering" en waardeering dan ooit tol-overeenkomsten ons zullen brengen.
„Onbekend maakt onbemind", daarom geen gepraat,
geen geschrijf, maar daden. Brengt de menschen tot
elkander. Dat is de weg die we moeten bewandelen
in alles en dat zal ons beter voeren tot ons aller
doel. Dan zal men wederkeerig niet meer spreken
van „laksche Hollanders" of van „schreeuwerige Vlamingen", want men zal elkander leeren op prigs stellen,
leeren zien wat er goed is naast en boven al dat
uiterlijke.
A. WELCKER.
Aanvullingslijst van Sprekers en Zangers.
Mevr. Arntzen-Wafelbakker, Marnixkade 17, Amsterdam.
In de eerste opgaaf harer voordrachten is
weggevallen Rodenbach's G u d r u n.
Deze voordraagster treedt liefst in rondreis op.
Coers' Liederkoor, Koor der Vereeniging „Het NederUtrecht.
landsch Lied", adres F. R. Coers
Uitvoering van oude en nieuwe Nederlandsche
liederen.
Rene de Clercq (dichter), Jaak Opzomer (toondichter)
en J. Moes (zanger).
Voorlezing en voordracht van moest onuitgegeven gedichten.
fiefs' gedurende de Kerstdagen een
Maken
rondreis.
Achil Delhad, bewaarder van het Stedelijk Museum
te Brugge.
Brugsche Kunstschatten, voordracht met
lichtbeelden.
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Treedt liefst in rondreis op. Reeds twee afdeelingen in Noord-Nederland noodigden hem
voor dezen winter uit.
David Moolenaar en Herman Poort, redacteuren van
't Maandschrift „Poezie", Mauritstraat 17 a, Groningen.
1. Letterkundige kunstavond.
Lezing (over Nederl. Verskunst) en voordrachten (Marnix van St. Aldegonde, Hoof!,
Vondel, Huygens, Perk, Verwey, Kloos, Gorter,
Boutens, Roland Holst).
2. Uitsluitend „Gorter-Boutensavond".
Jo M. Proot, leerares in aardrijkskunde en geschiedenis, P. C. Hooftstr. 42, Amsterdam.
Lapland en de Lappen.
Dr. J. B. Schepers, Haarlem.
Zelfbewust zijn en taal.
Nieuwe - fragmenten uit W o d a n en L o k e.
Dr. Adri van de Ven, bas-baryton, Dordrecht.
Hollandsche en Vlaamsche liederen.
Vondelvereeniging, onder leiding van den heer H. W.
E. Moller. Secretaris: F. J. W. Sandel, Amsterdam.
Brokstukken uit Lucifer, Samson, Maegden,
Gebroeders, e. a.
Vraag om Inlichting.
Wie kan het juist adres meedeelen van:
Ph. J. Kohler, vroeger Nassaustraat 11, Utrecht.
H. P. de Vries, vroeger Van Baerlestraat 32, Amsterdam.
Eduard P. Messer, vroeger Roelof Hartstraat 60 II,
Amsterdam.
J. G. C. Grace, vroeger Alex. Boersstraat 32, Amsterdam.
S. J. W. van Buuren, vroeger Roemer Visscherstraat
4, Amsterdam.
Mej. M. M. B. Beckering, vroeger Van Breestraat 10,
Amsterdam.
Aug. Nooteboom, vroeger Ringdijk 7, Watergraafsmeer.
G. Mansvelt, vroeger Prinsengracht 474, Amsterdam.
P. Huizer, vroeger Kapt. Art., Plantage Parklaan 9 b,
Amsterdam.
C. van Rossem, vroeger p/a. Ned. Handel Mij., Amsterdam.
A. S. Dirkzwager, vroeger Stadhouderslaan 10, den
Haag.
Mr. A. E. van Arkel, vroeger Auditeur Militair, Magelang (thans in Holland).
S. Bakker, vroeger Jonkerfransstraat 18, Rotterdam.
N. H. Schregardus, vroeger Imp. Chinesse Customs,
Shanghai (China) (thans vermoedelijk te Arnhem.
G. K. Oberman, vroeger Neles (Michigan) Amerika.

NIEU WE LEDEN.
Groep Nederland.
BESCHERMENDE LEDEN.
Gebr. Domhoff, heeren- en dameskleedermakers, Parkstraat 8,
den Haag.
A. C. W. van den Elshoudt, banketbakker,
Toussaintkade 8 b,
C. J. Theunissen, kleermaker, Noordeinde 31 e,
P. J. Zurcher, Laan van Oldenbarnev. 28,
H. Madlener, kleermaker, Noordeinde 31 a,
M. J. Romer, onto. invoerr. en accijnzen,
Hugo de Grootstraat 18,
Mr. M. P. G. Kappeijne v. d. Capello,
advocaat en procureur, Noordeinde 75,
Dr. G. D. Cohen Tervaert, Parkstr. 10,
Mr. R. W. D. Heyligers, oud rechterlijk
ambtenaar, Parkstraat 12,
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Mr. M. J. C. M. Kolkman, lid ofd. 2e Den Haag.
Kamer S.-G., Parkstraat 101,
Ferd. van Vliet, Kon. Ned. mandenfabr.,
Noordeinde 156-158,
J. J. Zeldenrust, inr. voor het kleuren
van metaal enz., Toussaintkade 34,
Heldring Pierson & Co., bankiers, Kortenaerkade 32,
Gebr. Kok, magazijn van muziekinstrum.,
Prinsenstraat 43,
H. M. van der Burg, kleedermaker en uitrustingen voor Oost- en West-Indie,
Noordeinde 57,
,,
J. B. Benner, magazijn van piano's en
orgels, Noordeinde 79,
J. Jongbloed & Zn., meubelfabrikanten,
Noordeinde 138,
,,
P. Heyting, fabrikant der P. H. rijwielen,
Parkstraat 67,
J. Druk, v/h. I. S. Roet 8i Co., magaz.
van gasornamenten, Piet Heinstraat 70,
W. S. A. van Eck, notaris, Toussaintk. 68,
Mr. J. L. C. van Meerwijk, Kortenaerkade 10,
H. W. van Brakel & Zoon, hofsmeden,
Piet Heinstraat 15,
J. Ph. Reeser Ez., bouwkundige, Piet
Heinstraat 52,
J. P. Klaassen, directeur eener Levensverz.
Mij., Statenlaan 5,
S. Hijmans, Haagsche kofferfabriek, Noordeinde 42,
Theemagazijn „Suez" (J. G. F. Sluyk),
Piet Heinstraat 62,
Mr. A. A. H. Struycken, benoemd Hoogleeraar a/d. Hoogeschool van Amsterdam, Willemstraat 85,
G. L. Stapelkant, deurwaarder Willemstraat 95,
M. J. Elkhuysen, stalhouder, hoek Willemstraat,
L. S. G. van Lommel, kok en banketbakker, Hoogstraat 33,
W. J. M. Heldoorn, deurwaarder, Noordeinde 186 a,
J. C. de Kok, handelaar in fruit enz.,
Spekstraat 11,
Jhr. J. F. van Beyma thoe Kingma, inspecteur der reg. en domeinen, 6e div., Amsterdam.
Mr. F. S. M. Rits, Leuvehaven 33, Rotterdam.
Gebr. Domhoff, kleedermakers, Mosseltrap 6-7,
Allen opg. door den heer Jac. Post, Rotterdam.
P. Visser Dz.,
Koog a/d. Zaan.
Opg. door den heer E. A. Veen, Zaandam.
W. C. de Crane,
Zierikzee.
Opg. door Jonkvr. Joh. Schuurbeque Boeije,
Ginneken.
/I

GEWONE LEDEN.
Mr. G. van Slooten Az., Oude Molstr.
12 F,
De Swart & Zoon, boekdrukkers, Oude
Molstraat 7,
H. Hendrikse, notaris,
J. van Duysen, in effecten, Toussaintkade 18-19,
Mr. L. P. Denekamp, advocaat en procureur, Toussaintkade 32 a,
J. C. Salm, poelier, Noordeinde 88,
Naaml. Vennootschap vih. W. J. van
Hoogstraten, boek-, kantoor- en kunsthandel, Noordeinde,
W. S. A. van Dura, wijnhandelaar, Parkstraat 33,
M. Gerretsen, suiker- en banketbakker en
kok, Noordeinde 91,
J. J. Verstappen, groothandel in vernissen enz., Huygenspark 8,

den Haag.

,,

Louis van Rees, onderwijzer, Amst. Veer- Den Haag.
kade 32 a,
Ivens & Co., fotografieartikelen, Noordeinde 124,
J. H. van Gogh, kassier, Groothertoginnelaan 101,
H. J. Konings, automobiel en rijwielhandel, Toussaintkade 62,
C. H. Helweg, papierhandelaar, Noordeinde 122,
J. M. Kipnel, schilder, Noordeinde,
ten Boom, horlogemaker, Noordeinde 184,
J. A. M. Mulder, horlogemaker, Noordeinde 132,
J. van Amerongen, magazijn van oudheden enz., Noordeinde 119,
Firma J. H. Brugman & Zoon, spiegelen lijstenfabriek, Noordeinde 103,
Mej. wed. G. Streitwolf, bandagiste, Noordeinde 105,
D. Jansen,- inrichting ter meubileering,
Parkstraat 22,
E. F. T. Arnold Bik, directeur der 's Gravenh. Alg. L. V., Stationsplein 7,
D. de Mie, apotheek „De Kroon", Piet
Heinstraat 43,
A. Pauwels, sigarenfabrikant, Piet Heinstraat 108 a,
Chr. A. C. Nell, Noordeinde 101 a,
Frans Ernst, rijwielhandelaar, Buitenhof 1,
Ver. Linnen- en Katoenindustrie „Twenthe", Piet Heinstraat 45 a,
W. P. de Bock, mag. van gasornamenten,
Piet Heinstraat 71-73,
L. Th. Gimberg, in effecten, De Riemerstraat 121,
J. C. Legel, spekslagerij, Zoutmanstr. 6,
M. J. Spruyt, landbouwkantoor, Riviervischmarkt 9,
G. Eekhardt, drogist, Torenstraat 27,
P. J. Horn & Zn., huisschilders, Korte
Hoogstraat 8 a,
J. H. H. van Boven, cand.-notaris, Van
Galenstraat 13,
J. C. Huguemin & v. d. Plas, in dameshandwerken, Piet Heinstraat 25,
S. Steensma, goud- en zilversmid, Boekhorststraat 12,
K. W. A. Seyn, timmerman en aannemer,
Willemstraat 45,
P. Amiabel Jr., behanger, Willemstr. 63,
H. Fermin, kunst-nijvere, Willemstr. 36,
J. Meihuizen, arts, Amaliastraat 13,
1-I. van den Heuvel Fz., boekbinderij,
Amst. Veerkade 44,
Firma H. van Aken & Zn., Hooge Nieuwstraat 40,
P. van Osselen, rijwiel- en automobielhandelaar, Kazernestraat 62,
Mevr. A. E. Driehuys-de Bock, dameskleermaakster, Mauritskade 55,
Willem G. Driehuys, dameskleermaker,
Mauritskade 55,
Dr. H. Engler, Willemstraat 93,
J. P. van der Haas, hoofd der weeshuisschool N. H.G., Koningstr. 1,
D. C. van Zijst, hofpoelier, Zeestraat 18,
Mej. J. P. Posthuma, hoofd eener lagere
school, Willemstraat 14,
J. van Vuuren, handel in alle soorten
brandstoffen, Hooikade 21 a,
F. A. J. van Tergouw, smid, Frederikstraat 119 a,
H. J. Wichers, burgemeester,
Dordrecht.
Joh. de Jonge, vert. machinefabriek Schippers & v. Dongen, Leuvebrug,
Thijs Volker, aannemer, Singel 281,
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Mr. J. Winkel, adv. en proc. Middensteiger 28,
Rotterdam.
P. A. Weeldenburg, architect, Middensteiger 18,
T. B. Kluit, kok en banketbakker, Aalm. 18, Leiden.
N. G. Spaargaren, firma Vlieland & Zn.,
vischhandel,
C. H. G. van den Bergh, kassier, Breestraat 165,
F. G. Oudshoorn, brood- en banketbakker,
Nieuwe Rijn 25,
H. W. Cahen, Nieuwe Rijn 32,
D. M. Kruisinga Ez., in chemicalien en
drogerijen, Nieuwe Rijn 33,
G. H. Lens, magazijn van huish. art. enz.,
Nieuwe Rijn 34,
Allen opg. door den heer Jac. Post, Rotterdam.
Remmert Aten*, Westzijde,
Zaandam.
J. C. Schoen,* pia. „Het Wapen van Amsterdam,
*Opg. door den heer H. J. Simonsz,
K. Honig Hz.,*
Koog a/d. Zaan.
K. C. Honig Mz.,*
Mr. J. Walig,*
Za andijk.
M. F. Tieper Jr.,*
Wormerveer.
*Allen opg. door den heer E. A. Veen, Zaandam.
M. Verboom,* Bootemakersstraat 90,
*Opg. door den heer P. H. Stuurman,
A. I. Maas,* 2e luit. art., le reg. Vesting, Utrecht.
p
*O g. door den heer J. Visser, Breda.
Mej. R. Fuyt,* onderwijzeres, Mariaplaats 2,
*Opg. door den heer Fred. Oudschans Dentz, 'Nijmegen.
E. F. Ehnle,* architect, Pieter Bothstr. 23, den Haag.
*Opg. door Dr. W. van Everdingen, Rotterdam.
Mevr. wed. V. A. Schussler,* Suezkade 103,
den Haag.
*Opg. door Mejonkvr. Joh. Schuurbeque Boeije,
Ginneken.
D. G. van Epen,* directeur N. V. Centraal Bureau voor Genealogie en Herdiek,
den Haag.
Mej. H. S. G. Buys,* Laan Copes van
Cattenburgh 4,
*Opg. door mej. A. M. Gerth van Wijk,
L. Noest,* kaptitein Infanterie, Normaalschietschool,
11
*Opg. door den heer H. van Eck,
E. Mendes de Leon,*
Zandvoort.
*Opg. door den beer H. J. Simonsz, Zaandam.
J. J. Meyer,* predikant,
Wijnaldum (Fr.)
*Ong. dour den beer E. van Everdingen, Delft.
C. H. Tegelaar,* s.s. „Kon. Wilhelmina' , Vlissingen.
*Opg. door den beer B. Koens,
Jhr. I. B. Andringa de Kempenaer,* I Jselkade 5,
Zutphen.
*Opg. door Jhr. Mr. B. de Jonge,
Mej. W. C. Veenenbos,* Kampweg,
Doorn.
*Opg. door mej. C. Verster, Haarlem.
E. I. van Ebbenhorst—Tengbergen, kapitein-kwartiermeester, Bijleveldsingel 3,
Nijmegen.
*Opg. door den beer A. Loosjes, Leiden.
S. Bouman,* HondiusstNat 68,
Rotterdam.
*Ong. door den beer J. van der Ban, Leiden.
P. F. van Wijngaarden,* handelaar in
bouwmaterialen, Oppert 82,
Rotterdam.
*Opg. door den beer G. C. van Wijngaarden,
Rotterdam.
Rotterdam.
R. Buning,* leeraar,
Groningen.
Mej. B. Vos,* N. Boteringestraat 28,
*Opg. door den beer R. P. v. d. Mark, Amersfoort.
Groningen.
R. D. Baart de la Faille,* litt.-cand.,
Delft.
B. H. Ter Braake,* banketbakker,
*Opg. door den heer W. Waltman,
Jhr. J. W. Storm van 's Gravensande,* tech.
11
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St. Anna Ter Muiden (Z.)
Ds. J. R. van Eerde,
G. J. van Houten,* wijnkooper, PrinAmsterdam.
senstraat 1051,
*Opg. door den beer S. van Lier,
Groep
BESCHERMENDE LEDEN.
Perier, Od., de Beriotstr. 4, St. Joost ten
Noode, Brussel.
De heer N. J. Cuperus, gemeenteraadslid to Antwerpen, verhoogde zijn bijdrage tot 20 fr.
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GEWONE LEDEN.
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77
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Bijdrage 5 fr.
Aalst.
*Schuermans, Aug., Burcht,
*Opg. door Dr. Bauwens.
*Meuwissen, Jan, boekhandelaar, Stormstv. 26,Brussel.
*Opg. door Mr. Verheggen.
*Ryke, Rob, Huis Charles, Groentemarkt 21, Gent.
* Juff. M. Sleeckx, Ecole normale pour filles,
Luik.
Fragnee,
*Opg. door juff. R. De Guchtenaere.
Bijdrage 3 fr.
*Mevr. Resseleer, onderwiizeres, Oude KerkAntwerpen.
str. 48,
*Opg. door Mr. Van Puymbroeck.
Bijdrage 2.75 fr.
Antwerpen.
*De Ridder, Alf., Cuylitsstr. 87,
*Opg. door Mr. Fr. Van Laar.
Oostende.
*Rayon, Lod., Wellingtonstr. 11,
*Wittevrongel, Is., Kerkstr. 37,
,,
*Opg. door Dr. Van Oye.
A. Schoenmaeckers,* militie-luitenant, Kasteel „de Kapelhof", Reckhem (prov. Limburg" (Belgie).
*Opg. door den heer W. Meyer Cluwen, Delft.
Dr. T. Houben, leeraar a/h. Koninklijk Athenaeum,
Hoei.
1 Rue Gregoire-Bodart,
Lod. Heuvelmans, bestuurder Gresham LeBrussel.
vensverz., Driekoningsplaats,
Camiel Huysmans, Knapzakstraat,
C. F. de Sadeleer, 44 De Tiennestraat,
)7
A. Deswarte, advocaat, Vleurgatsche Stw. 12,
Alfons Desmet, leeraar a/h. Koninkl. Conservatorium, Kroonlaan,
Mej. Augusta Verhuyck, Middelbare School, Llst.
Bernard ten Cate, 28 St. Bernardstraat,
Ong. door mej. A. Verhuyck,
H. Forrest, Phenixstraat 25, Moescroen.
Hector Halsband, 97 Verbiststraat, St. Joost ten Noode.
Gits Robrecht, 10 Statustraat, Iseghem.
Oils Albrecht, Gallaitstraat 3, Schaerbeek bij Brussel.
Alfons van Houcke, bouwkundig ingenieur, Laken bij
Brussel.
Heusden bij Gent.
Leonard Bollaert, Dorp 4,
Jette.
G. Verbeke, ingenieur, Veurnielsche Stw.,
Achille Delhad, bewaarder v/h. sled. museum, Brugge.
77

77

77

student, Markt 14/16,

*Opg. door den heer G. J. Harlof, den Haag.
Tilburg.
Dr. H. A. J. van Swaaij,

Groep Ned. Indic.
GEWONE LEDEN.
Mevr. E. H. Versteegh, geb. Vijzelaar, koffieondern..
Gabroe bij Blitar ( Java).
Opg. door den heer R. P. C. Spengler, Batavia.
Buitenland.
BESCHERMENDE UDEN.
L. Engel, agent der Ned. Handel Mij.,

Hongkong.

GEWONE LED EN.
Carel Laurens Cool,* Pont des Marechaux, maison
Zakharine, Moscou (Rusland).
*Opg. door den heer P. Cool, den Haag.
Coro (Venezuela).
Antoine J. Pijpers,*
*Opg. door den heer J. M. C humaceiro.
Stellenbosch (K. K.
W. D. Akkerman,*
Mej. H. Olge van Oordt,* Good Hope,
Seminary,
Kaapstad (K. K.)
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P. Kat Jr.,* Postkantoor Kafferskop via Bethlehem
O. R. K.
P. Scheltens,* Bus 1363,
Kaapstad K. K.
* Allen opg. door Dr. E. C. Godee Molsbergen,
Stellenbosch.
W. B. Barbe, Villa Freitag,
Davos-Platz.
*Opg. door Dr. H. J. v. Voornveld,
P. Asbeek Brusse,* Srs. Dirks Dates y Cia, Obras del
Puerto,
Rosario de Santa Fe.
W. Auf den Brink,* Srs. Dirks Dates y Cia, Obras del
Puerto, Rosario de Santa Fe.
J. van der Meulen,* Srs. Dirks Dater y Cia, Obras del
Puerto,
Rosario de Santa Fe.
R. Kooy,* Srs. Dirks Dates y Cia, Obras del
Puerto,
Rosario de Santa Fe.
J. H. van Ingen,* Srs. Dirks Dates y Cia, Obras del
Puerto,
Rosario de Santa Fe.
J. de Boer,* Srs. Dirks Dates y Cia, Obras del
Puerto,
Rosario de Santa Fe.
S. Fabers,* Srs. Dirks Dates y Cia, Obras del
Puerto,
,
Rosario de Santa Fe.
B. van Soest,* Srs. Dirks Dates y Cia, Obras del
Puerto,
Rosario de Santa Fe.
S. Speelman,* Srs. Dirks Dates y Cia, Obras del
Puerto,
Rosario de Santa Fe.
A. D. Kooy,* Sr. Jac. J. van Haren, Calle Santa Fe
570,
Rosario de Santa Fe.
* Allen opg. door den heer Ch.
Feenstra,
Rosario de Santa Fe.
Henry Huygens,* Calle Correntes,
,,
,,
H. J. Harting,' Hotel Universal,
A. Ringel,* Casa New England, Avenida de Mayo 801,
Buenos Aires.
*Opg. door den heer Gustaaf
Gulden,
Rosario de Santa Fe.
L. E. Brandt,* Ned. Herv. Predikant,
Pieterburg
(Transvaal
*Opg. door den heer F. M. Knobel, Pretoria.
W. van 't Westeinde,* Kaihu Worth Auckland N. Z.
*Opg. door den heer G. de Vries, Christchurch.
,7
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ialir Van fouten in namen of adressen wordt verbetering
ingewacht bij de Administratie, Wijnstraat 81, Dordrecht.

Adressen.
Algemeen Secretaris-Penningmeester:
P. J. de Kanter, Singel, Dordrecht.
Groepssecretarissen.
Nederland: C. van Son, Wijnstraat 81,
Dordrecht.
B e 1 g i e: H. Meert, Spiegelstraat 20, Gent.
N e d.-I n d i e: F. F. Borel, Weltevreden.
Surinam e: J. R. Thomson, Paramaribo.
N e d. Antille n: Luit. J. A. Snijders Jr., Willemstad, Curacao.
Secretarissen der Zelfst. Afdeelingen.
Constantinope 1: Dr. A. Coomans de Ruiter,
Arts, Jen Tcharchi 80, Pera.
Chicag o: H. Jacobsma, 620 W. 14th Place.
Roseland-Chicago: G. Pon, 403 W. 110th
Place.
Vertegenwoordigers in het Buitenland.
A n c o n (Rep. Panama ) : J. W. Th. Daal, I. Canal
Zone.
A h w a z ( Perzische Golf) : P. P. ter Meulen.
Barcelona (Spanje) : Ary Kriens, Rembla de Cataluna 102.
Bethlehem (Oranje-Rivier-Kolonie) : P. van Gent,
voorloopig voor de heele Kolonie.
B o e c h a r a (Centraal-Azie) : C. C. J. van der
Klaauw, Russisch-Chineesche Bank.

Cairo (Egypte) : Th. F. van Vloten, Sharia. — El
Magraby, Postoffice Box 461.
Cardenas (Tabasco Mexico) : Wm. C. de Wit.
Colon (Rep. Panama): J. J. Ecker Sr., Koopman.
C o r o (Venezuela ) : Jacob M. Chumaceiro.
D a v o s-P 1 a t z: Dr. H. J. van Voornveld.
Detroit (Michigan, V. S. v. N. A.) Jhr. J. H. A. de
Jonge van Ellemeet, Eliotstreet 63.
Kansas City (Missouri) : Jhr. H. Laman Trip,
Wyandottestreet, 3708.
Karlsbad (tevens voor Marienbad) : Dr. H. Breitenstein, Haus „Nizza" aid. „Alta Weise".
L o n d o n: (Waarn.) O. Krabman, „The Limes",
30 Grove Road, Brixton, S. W.
Luxor ( Egypte) : J. H. Insinger, Palmenburg.
Maracaibo ( Venezuela) : S. F. Duwaer, firma
Breuer, Moller & Co.
M e 1 b o u r n e: L. Reens, Secr. Kamer van Koophandel voor Australia.
P a n a m a: (Stad) : Herman Pinedo.
Philadelphia (Pensylvania V. S.) : J. Bierens
18th & Buttonwoodstreet.
R o m e: L. J. Lefebre, 65 Via del Babuino.
Rosario de Santa Fe (Zuid-Amerika) : G. A.
Gulden.
.
San F r a n c i s c o: E. J. F. van Hanswijk Pennink, 410 Batterystreet.
Shanghai (China) : J. Spechtgrijp, Reiss & Co.
Stellenbosch ( Kaapkolonie) : Dr. E. C. Godee
Molsbergen.
T a p a c h u l a-C h i s (Mexico) : J. de Boer, Plantage „Zuchiate".
T o k i o .( Japan) : Andre Schmidt, Nihonyenoki.
Teheran ( Perzie) : J. P. de Hoog.
Venetia ( Ibli'-i ) : L. Bi7io, Consul van Nederland.
Yokohama ( Japan) : Wm. Hoist & Co.
Aanbiedingen om als vertegorwoora'iger van het A. N. V.
in het Buitenland op to ttea'en warden ingewacht bij den
Alg. Seel-eta/4s van het Hooldbestuur.

Nederlandsche Vereenigingen.
Londe n: Hollandsche Club, 22 Regentstreet E. C.
G e n u a: Secr. H. C. T. Hennig, Piazza Demarini 1.
B e r 1 ij n: „Nederland en Oranje", FranzOsische
strasse 56 II.
Dusseldor f: „Nederland", 15 Konigsallee.
Ant w e r p e n: Hollandsche Club.
Stokhol m: Secr. Ph. N. E. Bogaert, Kanselier
van het Gezantschap.
Kaapstad: „Hollandia".
San Francisco: „Wilhelmina".
N e w-Y o r k: Hollandsche Club, 47E 25th street.
A k e n: Studenten-Vereeniging „Hollandia".
J o h a n n e s b u r g: Voorz. E. van Schermbeek.
L e i p z i g: Secr. Henri L. Boissevain, Ritterstrasse
22B III.
P r e t o r i a: Secr. F. W. Wagner, Scholmanstr. Oost 173
Rumen i e: Secr. Dr. J. P. L. Gelpke, Director Fabrica de Petrol „Astra", Ploesti.
Nederlandsche Kamers van Koophandel
in het Buitenland.
L o n d e n E. C.: Secr. Mr. W. Roosegaarde Bisschop, Colemanstr. 2.
H a m b u r g: p/a. Consulaat der Nederlanden.
B r u s s e 1: De Brouchereplaats 5.
P a r ij s: Secr. Kleyntjes, pia. (iezantschap.
S m y r n a: Secr. Alf. A. Lavino, pia. Local v. d. Zee.
N e w-Y o r k: Secr.-Penningm. R. J. Jessurun, 68
Broadstreet.
M e 1 b o u r n e: Secr. G. B. Lulius van Goor, pia.
Consulaat- Generaal.
D u s s e 1 d o r f: Eerste Ned. Koopmansgilde in
Duitschland, le Secr. E. H. M. de Gruyter.
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Holland streeft weer.
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Verschijnt Maandelijks.

Jan van Rijswijck.
Op Zondag 23 'oeptember overleed te Testelt, in Ce
provincie Brabant, Jan van Rijswijck, de meest pcpulaire man van Antwerpen en, wij mogen er wel bij
voegen, de meest geliefde en geerbiedig2e der Vlaa msche Belgen. Don ,,ardag daaropvolgenCe vverd hij door
de stad, wier burgemeester hij van 1892 tot in de
laatste maanden was, met koninklijke eer begraven.
Langs den kilometafs langen weg, dien de liikshet doorliep stond de bevolking in tiendubbele riven
geschaard; alle ramen vol; wAr ergens een tilts!' rorpg
toeliet op te klauteren en zich vast te houden, hingen
er trossen van toeschottwers; tienduizenden waren
opgekomen om een laatste blijk van hoogachting en
liefde aan den heengaande te brengen. En teen heb
ik gezien, wat ik nooit kon gedacht Lebben
te zijn. Ik stapte nevens den lijkwagen, die rakelings
reed langs de dichte scharen en waar hij aan kwa
rollen heb ik honderden vrouwen gezien, die niet
het hoofd ophieven om het praalgevaarle te zien, maar
het gelaat neerbogen om hunne tranen te drogen. Pet
was voor hen niet de eerste magistraat, de gezagvoerende stedevoogd, die ons ontvallen was, maar
ved meer de vriend van groot en klein, de man op
vc . f. ii men vertrouwde, de zoon op wien men tier was.
-opulariteit was inderdaad zonder weerga;
wanneer hij 's middags van het stadhuis naar huis
terugk a ,, oe en over de Meir wandelde, hadde hij ever
gced zijn hoed in de hand kunnen houden: bij elken
stag toch had hij hem op te lichten; wanneer hij in
een vergadering of meeting het woord nam ws het
gejoel en gejuich van „Leve onze Jan!" zonder einde,
gevolgd door een roerlooze stilte en eerbiedige aahdacht; wanneer in gewichtige omstandigheden, een
avond van een kiezing of van een fees!, de yolksmenigte zich naar zijn woning begif en daar het cnmetelijke plein, dat de De Keyzerslei vormt, overdekte zoover het oog droeg en hem op zijn balkon
riep, werd hij onthaald op een gejuich zooals er nooit
een ten onzent eenen koning begroette.
Hid had dan ook alles wat iemand doet verafgoden door zijn medeburgers en ook lets meer. Dit
meerdere was, dat hij voor vader had den machtigen tribun, wiens korte jaren triomf gevolgd werden
door een tijd van verkoeling der volksgunst en door

Voor Belgie Postabonnement.

een deerniswaardig uiteinde, verbitterd en verhaast
door onverdiende kerkerstraf. tlij was een kind in
kommer en wee opgegroeid en vroeg gerijpt in die
jaren van beproeving.
In 1876 keerde hij in Antwerpen terug met het diploma van doctor in de Rechten, cmgeven met deelnemende belangstelling als „de zoon van den martelaar".
Al spoedig trad hij op als spreker in de volksvoordrachten, daarop in politieke vergaderingen. Hij was
geen dertig jaar toen hij in den gemeenteraad werd
gekozen, hij was geen veertig jaar teen hij burgemeester van Antwerpen werd en burgemeester door
's yolks genade en guns!.
Hij had die gunst al dadelijk veroverd. Reeds zijn
verschijning nam in voor hem, nadere bekendheid versterkte dien eersten indruk. Hij was een beeldschoon
jong man toen hij in Antwerpen aankwam, met een
van die fijne hoofden, die, het woord in stereotypiek
geworden, van Dijck aan zijne kunstenaars en jonkers
leende. Later scherpte tijd en werk de trekken aan.
maar zij bleven fijn en voornaam, met een paar vriende
lijke lichtblauwe oogen. Hij was slank en krachtig
met de hooggewelfde Borst van een Antinotis. Hij was
aanminnig en voorkomend voor eenieder zonder ooit
volksgunst na te jagen, integendeel bescheiden, zich
onttrekkend aan rumoer, haast aristocratek in aard
en handel. Zijn geheugen was fabelachtig; hij sprak
vloeiend en sierlijk vier talen en kende er nog evenveel meer; hij was weetgierig, studeerde alles en onthield alles wat hij gestudeerd had; geen tak van stadsbestuur en geen onderdeel ervan, dien hij niet kende;
niets werd beslist in zake van sto!felijk belang noch
van politiek, zonder, dat zijn zienswijze ingeroepen
en met eerbied aanhoord werd. Dit kostte hem een
goeden brok zijns levens. Men gunde hem en hij gunde zich geen oogenblik rust: voor zijn tijd bezweek
hij onder die reuzentaak.
Zijn groote aantrekkingskracht lag in zijn welsprekendheid. Hij hanteerde onze taal, zooals niemand ten
onzent het voor hem deed. Hij kende haar en leerde
haar beter kennen, van zijn eerste tot zijn laatste jaren; in zijn mond was zij gekuischt, zangerig, beeldearijk, voor tientallen of voor duizendtallen gesproken was zij altijd even helder, even zaakrijk, eenvoudig toch en kunstig zonder kunstgrepen. Hij bezat het
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eigenaardige talent, dat hij zijn toehoorders wist te
boeien zonder hen noch zich zelven op te winden,
kalm en grondig redeneerende of spelende met woord
en beeld, zijne meening geestig en krachtig uiteen zettende zonder iemand te kwetsen. Hij was niet enkel een
leider, maar ook een opleider zijns y olks, het gewenINN

schenden stroom, die alles meerukt, maar was velijk
een rivier helder tot op den bodem, met bloemojes
langs den oever, die daar kalm en behagelijk kronkelt in de vlakke weide, hier en daar levendig opborrelende tegen kei of stronk.
De rouw, dien wij dragen is te donker, en te bitter de versche herinnering aan het geleden verlies,
dan dat wij een moraal zouden munten uit het leven
van dien grooten burger en toch op deze plaats mogen wij het wel zeggen: Wat les ligt er in voor de
mannen in Vlaamsch Belgie, geroepen om hun medeburgers voor te gaan of voor te lichten! De man,
die de meest populaire was in Vlaanderen, was de
man, die het best onze taal sprak en die door geen
overtroffen werd in liefde tot Naar. Aan die taal
had hij een goed deel van zijn geliefdheid en van
zijn invloed te danken: een verfranschte van Rijswijck
ware niet denkbaar.
En in Neerlandia dient het aangestipt. Hij was een
overtuigde groot-Nederlander; zijn stam, waar hii ook
woonde, in Zuid of Noord, in Europa of Afrika, was
hem dierbaar. Het geslacht der van Rijswijck's voelde
zoo reeds voor hem. In de verzen van Theodoor. den
volksdichter, trilde levendig die snaar; onder de dichtstukken van zijn vader kennen wij er geen dieper gevoeld dan de „Lijkzang voor Tollens" met zijn roerenden
aanhef:
Wacht, graver, vul den kuil niet dicht
En spreid er nog geen zoden over
Hij is te dierbaar, die er ligt......
en met het vers, dat luidt als een artikel van zijn politiek credo:

Ik ontken niet, dat de letterkunde van het groote Fransche
yolk oneindig rijker is dan de Nederlandsche letteren. Ik ontken
niet de groote verdiensten van het Fransch Maar dat neemt
niet weg, dat wij onze eigen taal hebben. Ons Vlaamsch
staat tot het Fransch als een fatsoenlijke burgervrouw tot
een dame uit een hoog adellijk geslacht. Die edelvrouw is
veel trotscher, veel machtiger, veel indrukwekkender dan de
fatsoenlijke burgervrouw. Maar als die fatsoenlijke burgervrouw mijn moeder is, dan geef ik die in mijn hart en in
mijn bewondering een plaats boven, ja verre boven alle
andere vrouwen.

Ook in het Zuiden klopt het hart
Zoo Neerlandsch als in 't Noorden.
Wat de vader zong, beleed de zoon zijn leven door
in. woord en daad.
Heel Nederland houde zijn aandenken in eere.
MAX. ROOSES.

JAN VAN RI JSWIJCK.

BLADVULLING.
nende kalm te luisteren naar gezonde reden, zijn overtuiging te vormen naar redelijkheid. Aan de meest
alledaagsche onderwerpen wist hij eene pittigheid en
frischheid te geven, die er iets nieuws en fleurigs aan
bijzetten; de gewichtigste droeg hij voor met klaarheid
en eenvoudig, die ze eenieder begrijpelijk maakten. Het
yolk liras verwonderd zoo goed al die dingen te verstaan, die gewoonlijk als bar en ondoorgrondelijk voorkomen, en het juichte in den lichtbrengenden
redenaar zijn eigen verlichtheid toe. Zijn groote triomfen vierde hij, wanneer hij als burgemeester en als
staatsman in het onmetelijk lokaal der beurs de groote
vragen van den dag voor duizenden en duizenden
uiteenzette, zonder inspanning zou men gezeid hebben,
zonder beroep op hartstocht noch geweld. Mochten
wij een beeld gebruiken wij zouden zeggen, dat zijne
welsprekendheid niets had van een onstuimigen brai

Prof. H. Kern in het Museum van 1 Oct. over
Prick van Wely's Neerlandsch taal in 't
verre Oosten, o.a.:
Het is den schrijver niet verborgen gebleven, dat
inlanders en Chineezen veel beter Nederlandsch leeren
spreken en schrijven dan Indo-Europeanen, en hij
tracht dit daardoor te verklaren, dat die inlanders en
Chineezen tehuis een zuiver Ma leisch of Javaansch
hooren. Doch er is een andere reden, die nog meer
voor de hand ligt; die inlanders die onze taal machtig zijn hebben 't geluk gehad verstandige ouders te
bezitten, die gezorgd hebben dat hun kinderen eene
behoorlijke opvoeding naar de eischen des tiids genoten, terwijl Europeesche vaders van Indo-Lu ropeanen maar al te vaak hun kroost in 't wild hebben
laten opgroeien of de opvoeding er van aan bedienden
toevertrouwd. Het fell dat inlanders, zoowel Javanen,
Maleiers, als Minahassers, Rottineezen enz. zuiver
Hollanndsch spreken, alleen een beetle beschaafder
dan de meeste Hollanders, is onbetwistbaar.

NEERLANDIA.

Prof. W. VAN DFR VLUChT,
gewezen Voorzitter van
het Algemeen Nederlandsch Verbond,

Vergadering van het Hoofdbestuur
op 6 October 1906, te Dordrecht.
Aanwezig de heeren Dr. H. J. Kiewiet de Jonge,
waarn. Voorzitter, J. M. Pynacker Hordijk, Dr. T. J.
A. Muller, H. D. H. Bosboom, Jhr. Mr. J. L. W.
C. von Weiler, Jhr. Mr. 0. van Nispen tot Sevenaer,
Mr. W. Thelen en P. J. de Kanter, Secretaris.
De andere leden zijn afwezig met kennisgeving.
Na opening door den Voorzitter, wordt het woord
onmiddellijk gegeven aan den Alg. Secretaris tot
mededeeling der ingekomen stukken. *)
Brief van Prof. Mr. W. van der Vlugt, waarin hij
om gezondheidsredenen, ontslag neemt als Voorzitter
van het A. N. V.
De Voorzitter wijdt een woord van waardeering
aan den scheidenden Voorzitter en weet namens het
geheele Hoofdbestuur te s preken als hij zijn leedwezen
uitdrukt over het noodzakelijk Cr ebleken besluit. Hij
stelt voor tot Prof. Van der Vlugt een schrijven te
richten, hem te danken voor a lles wat hij tot den bloei
van het A. N. V. heeft bijgedragen, hem een volledig
herstel toe te wenschen en de hoop uit te spreken, ,at
wij hem later weder in ons midden mogen verwelkomen. Aldus besloten.
Brief van de Leidsche Studenten-Afdeeling met bericht, dat van het toegestaan crediet voor den vacantieleergang, groot f 250.— slechts 3/ 5 is gebruikt.
Schrijven van de Zuid-Afr. Voorschotkas betreffende het geschrift: De Afrikaner en zijn taal, door Prof.
De Vos. Voor den steun door het A. N. V. aan de
uitgave geschonken, wordt dank gezegd.
Kwartaal-overzicht van het Bureau van Handelsinlichtingen en mededeeling van de onrichting van een
dergelijk bureau te Johannesburg.
Aan den Min. van Buitenlandsche Zaken werd een
adres gericht over de uitvaardiging van een Fransche
geneeskundige wet en de gebleken onmacht der regeering om daarvan een Nederlandsche vertaling te
leveren. (Het antwoord van den Min. vindt men op
bladz. 144 van Neerlandia).
Aan de Kamers van Koophandel in Nederland werd
een adres gericht om zich uit te spreken over de zeer
wenschelijke verlaging van het porttarief tusschen Nederland en Kolonien. Er kwamen slechts enkele antwoorden in en bijna alien achten medewerking onnoodig, omdat in een vergadering van afgevaardigden
van Kamers van Koophandel in 1004 gehouden, de
zaak reeds werd behandeld.
Voor eene Hollandsche school in den vreemde wordt
aan het A. N. V. steun verzocht, opdat zij niet ten
onder ga.
*) Voor zoover voor openbaarmaking geschikt,
worden hieronder de behandelde zaken en de gevoerde
beraadslagingen vermeld.
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De Alg. Secretaris merkt op, dat onze geldmiddelen
steun niet toelaten. Om in dergelijke gevallen te kunnen helpen is aan de regeering verzocht de Riikssubsidie aanmerkelijk te verhoogen en de reeds bestaande ( f 3600.—) niet meer te splitsen, m. a. w.
aan de laatste verhooging van f 600.— de verplichting
te ontnemen, dat zij voor het Ned. onderwijs te Smyrna moeten worden aangewend.
Het Bureau van Handels-Inlichtingen heeft naar aanleiding van de onrichting der nieuwe afdeeling in het
Verbond, n I. Wederkeerig Dienstbetoon, aan het
Hoofdbestuur verzocht rekening te houden met ziin
orvanisatie en die van het Koloniaal Museum. Beide
stellen kosteloos inlichtingen beschikbaar.
Met dezen wensch zal rekening worden gehouden.
Schrijven van Jhr. von Weiler met raadgeving omtrent het plan voor een Leeszaal te Paramaribo. Wordt
mondeling door hem zelf nog eens toegelicht. Voor
een dergelijke inrichting acht spr. de tijd nog niet
gekomen, wat ook de meening is van het Groensbestuur zelf. Wel is het nuttig nu reeds boeken to
zenden voor een te vormen bibliotheek. In lien geest
zal aan het Groepsbestuur worden geschreven.
Mr. Hymans (Den Haag) heeft een verzoek ingezonden, dat het Hoofdbestuur er werk van make om
de rondreisbiljetten voortaan niet alleen in het Duitsch
te laten drukken.
De opmerking wordt gemaakt dat op de boekjes ook
het Nederlandsch gedrukt staat en dat het overigens
een internationale overeenkomst betreft, waaraan weinig te veranderen is.
Van de Ver. Het Ned. Lied is een drieledig verzoek ingekomen: a. om geldelijken steun; b. om de
uitvoeringen van Coers' Liederkoor te bevorderen;
c. om in Neerlandia geregeld mededeelingen over de
Ver. op te nemn.
Verleend wordt een jaarl. bijdrage van f 50.—. Aan
verzoek b. zal gevolg worden gegeven. Voor plaatsing in Neerlandia van mededeelingen zal elken keer
de plaatsruimte beschikken.
Schrijven van Mr. J. C. Overvoorde e. a. om het
XXXste Ned. Taal- en Letterkundig Congres in Leiden te hebben. Deze brief zal aan het Bestuur van
Groep Nederland worden gezonden, dat door het Congres te Brussel met de keuze der volgende vergaderplaats belast werd.
Brief van Dr. God& Molsbergen te Stellenbosch,
waarin de onrichting der Afd. Stellenbosch wordt bericht. Het voorgestelde reglement wordt met enkele
wijzigingen goedgekeurd en de voorgedragen nersonen worden tot leden van het eerste Bestuur benoemd. In verband hiermede wordt aan Dr. God&
Molsbergen volgens ziin verzoek eervol ontslag verleend als vertegenwoordiger te Stellenbosch met hartelijken dank voor zijn goede diensten.
Schrijven van den heer H. Mostert te Rotterdam
met klacht over het gebrekkig Ned. onderwijs in ZuidLimburg. In verscheidene grensdorpen wordt r-.2er
Duitsch dan Nederlandsch schoolonderwijs gegeven.
De Voorzitter acht het gewenscht, dat waar Duitschland zijn eisch nationaal onderwijs tot aan de grens
streng doorvoert, dat ook van onzen kant voor het
Nederlandsch geschiede.
Besloten wordt dat men zich om inlichtingen tot den
Inspecteur van het L. 0. te Roermond zal wenden.
Brief met verzoek om steun voor den opbouw van
een kerk te Que (Z. O. Afr.) Er is raad gevraagd aan
Dr. Mansvelt, die zich zeer gunstig over den heer
P. v. d. Smit uitliet, welke in ons land is geweest
om handelsbetrekkingen aan te knoopen en tegelijk
een leerkracht voor het onderwijs te Que heeft neegenomen. Ook de beer Emous heeft zich gunstig over
een en ander uitgelaten.
De vergadering acht echter steun ongewenscht, daar
wij dan door op het gebied van den eeredienst te
komen, ons onzijdig standpunt prijs geven.
Wordt besloten afwijzend op het verzoek te beschikken, maar bij de N. Z. A. V. het verzoek over te
brengen.
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Na de rust komt allereerst ter sprake de k w e s t i e
Curacao.
De Voorzitter zet de zaak nog eens in 't kort uit
een en vraagt, waar door het Dagelijksch BeAuur ee
beslissing over het gewraakte stuk werd genomen, cf
het Hoofdbestuur de v erantwoordelijkheid wil bliiven
dragen. Geen enkele stem verheft zich daartegcn.
Men is het er over eens, dat het schrijven, waarin
de Groep voldoening worth gegeven, zoo kort mogelijk moet zijn.
Na breedvoerige gedachtenwisseling worth m g t algemeene stemmen het antwoord aangenomen dat men
in dit nummer onder „Ned. Antillen" vindt.
Hierna worth tot stemming, voor een Alg. Voorzitter
overgegaan. De uitslag is, dat Dr. H. J. Kiewiet de
Jonge wordt benoemd en die benoeming aanvaardt.
In zijn plaats word! als onder-Voorzitter gekozen
Jhr. Van Nispen tot Sevenaer.
De gekozene neemt de benoem i ng aan.
In behandeling komen thans de voorstellen van den
heer J. Huisman te Amsterdam, om te trachten de
Chineezen in Indie een Hollandsche opvoeding te geyen door het stichten van kostscholen te Batavia, Semarang en Soerabaia en een Tehuis voor hen in
Holland.
De Alg. Secretaris zegt, dat deze voorstellen doorgezonden zijn aan de leden voor de Groep N.-I , het
Hoofdbestuur zal het oordeel dier leden afwachten.
Over het nieuwe Groepsreglement, voorgesteld door
Indie voeren de Ind. vertegenwoordigers het woord.
Het ontwerp, voorkomend in No. 11 van „Ons Volksbestaan" (1905) worth besproken. Hierover is door
hen met het Groepsbestuur van gedachten gewisseld,
wat aanleiding heeft gegeven tot wijzigingen.
Men is echter niet in alles met de wenschen van
het Hoofdbestuur meegegaan. Vrceger werd cen vrij
groot gedeelte der Indische bijdra gen in de Hoofakas
van 't Verbond gestort. Worth ae nieuwe regeling
aangenomen, dan gaat haast niets meer naa r Nederland. De grief der Afdeelingen in Indie is, dat zij zoo
weinig in kas houden en bijna niets kunnen open.
Voor dien aandrang is 't Groepsbestuur bliikba- r ge
zwicht. De vent. gelooven, dat het Hoofdbestuur voor
het grootste gedeelte zal moeten toegeven. Vroeger werd
wel het bij statutenbepaling vastgestelde percent aan
't Hoofdbestuur uitgekeerd, maar ontving de Orcer)
ook meermalen krachtigen steun nit Nederl , nd. Door
dat stelsel van geven en nemen was er een band, die
door de aanneming der finan tieele voorstellen veel
tosser zal worden.
Voorts worth gewezen op het plan cm alleen
aan de Ind. leden die minstens f 15.— per jaar
betalen, Neerlandia te zenden, waardoor het grootstr!
gedeelte den band zal missen, die nog rest. Dat zou
zeker geen aanbeveling verdienen.
De vertegenwoordigers van Groep N.-I. in het
Hoofdbestuur geven den raad de finantiee/e voorstellen van 1 Groepsbestuur aan te nemen en afstanJ
te doen van elke bijdrage uit Indie, maar daartegenover den eisch te stellen, dat de Groep voor alle leden der Groep den kostenden prijs van Neerlandia
betale. Aldus wordt besloten.
Nog word! gewezen op het artikel in het ontwerpGroepsreglement, waarin gezegd wordt, dat de besluiten der Algem. Vergaderingen van het A. N. V. voor
Groep Indie niet vanzelve bindend zijn. Als bemiddelingsvoorstel had men wenschen aangenomen !e zien,
dat alleen besluiten tot wijziging van de art!. 19-20
en 21 der Statuten bindend zouden zijn, maar het
Groepsbestuur heeft zich daar niet mede vereenicid.
Het noemt de vertegenwoorclfging van Groep
Dp een Alg. Verg. een wassen neus, want de oproep ing 3 maanden vooruit is !e kort en bovendien heel!
!lk persoon, al komt hij namens eenige honderden
werzeesche leden, slechts een stem. Dat worth onechtvaardig geacht.
Men heeft dientengevolge den wensch uitgesproken,
e statuten in dien zin aan te vullen, dat elk verterrenroordiger op een Alg. Verg. zooveel stemmen uit-

brengt als hij vertegenwoordigt en dat de oproering
meer dan 3 maanden van te voren zal geschfede p in
het orgaan.
Besloten wordt aan Groep Indie te schrijven, dat
het Hoofdbestuur het daarheen zal leiden, terwil in
afwachting van de wijziging der statuten net reglement voor de Alg. Verg. zal worden veranderd in
den geest als door Indie bedoeld. Maar tevens zal
aan Indie nadrukkelijk worden te kennen gege‘en,
dat het Hoofdbestuur nu ook elke aanleiding voor In
die vervallen acht om wijzigingen fn de statu'en, welke
ook, slechts voorwaardeliik te aanvaarden. Algemeen
acht men dit eene onhoudbare bepaling in een Orcepsreglement.
In de December-vergadering zal nader otter de daardoor noodzakelijke statutenwijiging worden gehandeld.
Nog wordt besloten den /leer C. ThEme te Londev
tot vertegenwoordiger aldaar aan te stellen en den
heer D. Krabman eervol ontslag te geen als waarn.
vertegenwoordiger, met dankbetuiging voor de bewezen diensten.
De Alg. Secretari,
P. J. DE K ANTER.

Van onze Vertegenwoordiging
in het Buitenland.
Uit Rome.
Het bleek mij meermalen, dat op de officieele wapenborden der consuls, eventueel vice consuls, vermeld
staat, „Consulat des Pays-Bas".
Ik meen, dat deze schilden van regeeringswege
verstrekt worden. Waarom word! de vermelding niet
in het Nederlandsch aangebracht? Is het een sleur,
gebleven nit vroeger jaren? Dat men in het land, waar
het consulaat gevestigd is onze taal niet zou verstaan,
mag geen reden wezen.
Vooreerst zijn de schilden er wet in de eer z te plaats
als aanwijzing voor landgenooten. Wil men tea ov ervloede, voor niet-Nederlanders de aanwijzing in het
Fransch bijv. doen, dan zal dit geen bezwaar met
met zich brengen. Zoo zag ik op het schild van
het Turksch consulaat te Napels de vermelding in het
Turksch en in het Fransch.
Duitschland noch Engeland achten echter het n'etkennen der taal geen reden om op de schilden anders te schrijven dan Duitsch of Engelsch.
Van meer particulier belang is, dat ik ergens de
mededeeling „Vice-consulaat der Nederlanden" (op
een niet officieele deurplaat) zag aangegeven in de
taal van het vreemde land.
't Is wet beleefd... tegenover de gastheeren, minder
te g enover de Nederlandsche bezoekers.
L. J. LEFEBRE,
Vertegenwoordiger A. N. V.
Rome, 26 Sept. 1906.
Uit Londen.
't Is misschien niet kwaad, dat ik u meedeel hoe ik
de vorige week ben bezig geweest met arbeid die,
dunk! me, behoort tot mijne taak als vertegenwoordiger
van 't A. N. V. Er was hier een nieuw stelsel uitgevonden en toegepast op 't gebied van kunstindustrie
('t geld! een beroepsgeheim, dus moet ik mij in algemeenheden uitdrukken), dat een Nederlandsch industrieel bij zich wenschte toe te passen. Hij en de werkman die hij meebracht verstaan geen . Engelsch en
weten hier weg noch steg. 1k heb dus als geleider,
uitlegger, gids en onderhandelaar gediend en ik vermoed met goed gevolg, zoodat het stelsel wel in Nederland zal worden ingevoerd.
C. THIEME, vent. A. N. V.
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Uit Maracaibo.
In de ledenlijst ontbreekt de naam van den heer
C. G. Pinedo. Deze, ons aller vriend overleed den
22sten Juli in den ouderdom van 61 jaar. De heer
Pinedo, in Curacao geboren, kwam op nog jeugdigen
leeftijd naar Maracaibo en heeft hier zijn geheele
leven gewoond. In den handel is het hem niet altijd
voor den wind gegaan, loch juist in tijden van tegenspoed gaf hij blijk van vasten wil, groote werkkracht en stipte plichtsbetrachting. Hij werd hier dan
ook een der gewaardeerdste persoonlijkheden; aan
bijna alle hier bestaande inrichtingen op welda digheids- als handelsgebied is zijn naam voor immer
verbonden. Om zijn groote kennis van zaken, zijn
langjarige ondervinding, zijn onbaatzuchtig karakter
werd hij als raadgever in alle levensomstandigheden
steeds gezocht. Het heengaan van den heer C. G. Pinedo is voor Maracaibo en de Hollandsche kolonie
in het bijzonder een smartelijk en onherstelbaar vet-lies.
S. DUWAER,
Vertegenwoordiger A. N. V. te Maracaibo

Van de Boeken-Commissie
Adres van den 'en Secretaris :
206 Mathenesserlaan,
Rotterdam.

Adres voor toezending van
boeken : Boekenhuis, 63 van
der Duynstraat, Rotterdam.

In September zijn de werkzaamheden in 't Boekenhuis weder met voile kracht begonnen. Niet minder
dan 130 aanvragen wachtten op behandeling! Wij
doen derhalve opnieuw een dringend ueroep op onze
talrijke vrienden, om ons te steunen met boeken of
geld!
***

Dezer dagen is de B.-C. voor 't eerst verbliid . met de
verrassende mededeeling, dat een Verbondshd haar
jaarlij,ks wilde steunen met een bepaalde bijdrage.
Wij bevelen dit gaarne alien Verbondsleden, die niet
in de gelegenheid zijn ons boeken te zenden, en ons
toch zouden willen steunen, aan.
***

De verzending der couranten enz. naar Zeemanshuizen en Nederlandsche kolonies is z6Ozeer toegenomen, dat wij ons genoodzaakt zagen, iemand aan
te nemen om dat werk voor ons in 't Boekenhuis en
onder ons toezicht te doen. Hierdoor is ook het bezwaar opgelost, dat de verzending der kranten des
zomers weken lang niet kon plaats vinden, omdat er
geen gelegenheid voor was. V o o r t a an w or den
de couranten dus geregeld verzonden.
**

V er b et e r in g. In 't vorig nr. werd op blz.
226, 2e kolom, gesproken van een onjuiste opgave
in „Uitgever en Debitant" betreffende 't aantal door
ons verzonden boeken. De opgave, zooals die toen
in Neerlandia gegeven werd, was evenwel weer onjuist: het moet wezen: 65.000 boeken, zooals men
reeds heeft kunnen opmaken uit het vervolg van den
zin, waar gezegd wordt: „tienmaal minder".
De le Secretaris,
VAN EVERDINGEN.
R o t t e r d a m, 1 October 1906.

Nederlanders en Stamverwanten,
steunt en bevordert
eigen handel en nijverheid!

Noord-Nederland.

Bilderdijk-viering.
In September was het 150 jaar geleden dat Bilder•
dijk geboren werd. Een commissie had zich gevormd
om den veelzijdigen geleerde en dichter te huldigeti.
Den 1 sten October werd in het Rijksmuseum s dichters borstbeeld onthuld, vervaardigd door Charles van
Wijk, welke plechtigheid werd opgeluisterd door Coers
Liederkoor. Onder de aanwezigen was Mr. M. W.
L. S. Bilderdijk, kleinzoon van den dichter.
Prof. Te Winkel hield de feestrede, waarin hij voornamelijk Bilderdijk's beteekenis voor onze letterkunde
uiteenzette en hem huldigde als den dichter, die gevoelsuitstorting beschouwde als het eigenlijke wezen
der poezie, die door zijn bijzondere geoefendheid in
de vers-techniek en zijn heerschappij over de taal de
vrijmoedigheid erlangde waar hem woorden ontbraken
nieuwe te scheppen, welke bij al het verrassende der
nieuwheid, toch tegelijk volkomen juist en begrijpelijk weergaven, wat hij bedoelde.
Ten slotte wees de feestredenaar op Bilderdijk's
liefde voor het vaderland en zijn beroemd Afscheid,
dat hij in 1811 op een openbare vergadering der Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen en Kunsten te Amsterdam voordroeg en waarin o. a. deze
bekende regels voJrkonten:

Ja zij zullen
Zich vervullen
Deze tijden van geluk!
Dees ellenden
Gaan vollenden
En verpletterd wordt het juk.
Holland leeft weer,
Holland streeft weer
Met zijn afgelegde vlag
Door de boorden
Van het Noorden
Naar den ongeboren dag!
Holland bloeit weer,
Holland groeit weer,
Hollands naam is weer hcrsteld!
Holland, uit zijn stof verrezen,
Zal opnieuw opts Holland wezen:
Stervend heb ik 't U gemeld.
Verwachting, die weinige jaren later in vervulling kwam.
De avond van den eersten feestdag ontleende voornamelijk zijn beteekenis aan de schitterende rede van
Dr. A, Kuyper „over Bilderdijk in zijn nationale beteekenis". Voor de talrijke menigte in het Concertgebouw bijeengekomen, liet hij het genie `an Bilderdijk
als de facetten van een geslepen edelgesteente schitteren onder het licht van zijn redenaarswoord.
De nationale beteekenis zocht hij het allereerst
daarin, dat Bilderdijk door de verschijning van zijn
machtige persoonlijkheid in een tijd van algemeene
inzinking, ons 't geloof herschonken had aan onze
nationale geestelijke virtualiteit. Dit punt zete hij voorop, omdat bij het gevaar dat almeer de kleinere staten voor hun onafhankelijkheid hedreigt, niets sterker
waarborg voor 't behoud van die onafhankeliikheid
biedt, dan dat een yolk beteekenis voor de menschheid behoudt.
Zoolang Nederland nu allerwegen roem blijic inoogsten ter oorzake van zijn hooge geesteliike virtualiteit op wetenschappelijk, aesthetisch en zedehik gebiedt, ligt hierin betere zekerheid dan in toch altoos
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ongenoegzame wapening. Doch dan moet er ook nationaal zelfrespect zijn
Bilderdijk riep zijn yolk tot de eenheid van al 't
bestaande in zijn God.
Bilderdijk's nationale beteekenis komt ook uit in den
moed en de klaarheid waarmee !iij voor zijn heilige
overtiliging geleden en gestreden heeft, en zulks met
een volharding die haar wederga zoekt. Hij alleen
tegen alien. In die worsteling tra y Bilderdijk fier en
fel op. Hij sloeg raak, en zijn tegenstanders sloegen
raak terug, en zoo werd het in het eind alsof men
voor een stierengevecht stond. Bilderdijk de slier, op
wien alles aanviel, die fel vervolgd en gewond werd,
maar dien niemand aan kon, en die met bebloeden
nek, maar onverwonnen, en den kop omhoog, het
strijdperk uittrad. De geestkracht die hierin uitkwam,
spreekt te sterker zoo men zich indenkt in zijn levenslot.
Spr. noemde Bilderdijk onze tweede dichter, de
harpenaar, die weer 't geloof aan beter dageraad in
het mat geworden volkshart inzong.
In Bilderdijk's dagen dreigde ook onze taal haar
innerlijke levenskracht in te boeten en een mechanisch
ineengelegd mozaiek te worden. En al heeft ook op
dit terrein zijn fantasie hem parten gespeeld, toch is
't Bilderdijk geweest die destijds aan onze taal nieuw
leven inblies, ze verrijkte en er mee tooverde, en die
ze te goeder ure van onder Siegenbeeks schaaf heeft
gered.
Voor onze Landshistorie is zijn ontreden van beslist
nationale beteekenis, gelijk zelfs Robert Fruin erkend
heeft. Wagenaar beg roef onze t andshistorie in de
Regentensarcophaag, en daar trok Bilderdijk ze uit,
om weer 't leven zell van ons yolk in ziin historie
te doen ruischen. Daarbij ging hij achter de Reformatie tot in de Middeneeuwen terug, zocht den oorsprong der Reformatie in de aloade kerk, en kwam
op voor onze eenheid met onze stamverwanten in
Belgie.
Even beslist is zijn nationale beteekenis in zooverre
hij de vaderlandsliefde weer heeft aangewakkerd.
Vreemde invloeden gaven in zijn oagen den toon aan.
Men wilde naar den natuurstaat terug en sprak daarom van Bataven, en verloor zich in cosmopolitische
liefhebberij. En daarte0nover stelde Bilderdijk het
van Godswege gebonden zijn van een ieder aan zijn
yolk en zijn vaderlandsche erve.
Hij kwam op voor den historisch gevlochten band
die Nederland aan het Stamhuis van Oranje bond.
Het was schrikkelijk zooals men in Bilderdijk's dagen
met Oranje dorst huishouden. En toen is het vooral
Bilderdijk geweest die zijn yolk bezwoer tot de liefde
van Oranje terug te keeren, en bij die liefde te volharden.
Dit meende spr. als uitkomst van onpartijdige beoordeeling te mogen vaststell en, ci at werd ooit onze
nationale onafhankelijkheid bedreigd, en was het dan
de veerkracht van het nationaal karakter, die den
aanvaller dwong van zijn prooi af te zien, of, had hij
die reeds gegrepen, ze weer los te laten, een rechtvaardiger nageslacht erkennen zou, dat onder de grooten in ons Israel die dit gewrocht hadden, óók Willem Bilderdijk zou behooren, en Bilderdijk, naar alle
schatting, niet de laatste zou blijken te zijn.
Tot zoover de rede van Dr. Kay per.
Den volgenden dag is er een Bilderdijk-tentoonstelling geopend, welke voornameliik door de goede zorgen van den heer J. F. M. Sterck is bijeengebracht
en de geheele maand ter bezichtiging blijft.
's Avonds was er een feestuitvoering, waarbij leden
van het Ned. Tooneel en o. a. ook Louis Bouwmeester en Luit. Vogel verzen van Bilderdijk voordroegen.
Op machtiging der Bilderdijk-commissie is een Ge
denkboek verschenen, bij HOveker & Wormser te Amsterdam, waarvan Neerlandia den inhoud reeds in het
Aug.-nr.. heeft aangekondigd. Het is een prachtig verzorgde uitgaaf.
Bij de voorbereiding der feesten heeft men over gebrek aan belangstelling en mede werking te klagen ge
had, wat wel zal moeten worden toegeschreven aan

de mededinging van Rembrandt, die voor ging en
aan de niet algemeen erkende grootheid van Bilderdijk. Had men hem eerst nailer tot net yolk gebracht
zooals door de uitgaven en bloemlezingen thans wel
zal worden bereikt, en dan een nerdenkingsfeest iningericht, in plaats de omgekeerde orde te volgen, er
zou meer nationale belangstelling geweest zijn.
Toch heeft de. commissie een goed werk verricht
en is de beteekenis van Bilderdijk door schrijvers en
redenaars dermate in het licht gestel d e dat de schaduw
der miskenning hem voor een g root deel niet mee,
omhult.

tg
Taalverwording.
Dr. A. Kluyver zegt in Onze Eeuw, in een opstel
over Bilderdijk:
Wat zou Bilderdijk wel gezegd hebben, indien
hij in onzen tijd had geleefd, indien hij had gezien
hoe onze taal aldoor meer aan het Duitsch word!
geassimileerd? Waarschijnlijk zou hij nu en dan
hebben meegezondigd, want dat deed hij ook in
zijn eigen tijd, maar dikwijls ook zou hij zijne landgenooten hebben gewaarschuwd. Doch beter en
sterker dan menigeen zou hij de oorzaak van het
kwaad hebben beseft, dat namelijk die onophoudelijke nabootsing van Duitsche taalvormen niet zoozeer het bewijs is van eene voorbijgaande slordigheid en gedachtenloosheid, als wel van het oneigenaardige, onzelfstandige denken, dat zijne begrippen
niet zelf ontwerpt, maar ze van de Duitschers ontvangt. Wil men zich uit die afhankelijkheid bevrijden, dan is dit slechts mogelijk door eigen kracht,
maar niet door eene struisvogelpolitiek die het voortreffelijke in anderen niet wil zien. Zoo is het ook
in de geleerdheid, waarvan ik hier alleen heb te
spreken.
Dit is een opmerking, die, afkomstig van een taalgeleerde als dr. Kluyver, wel de aandacht zal trekken. VOoreerst treft het, dat hij het gebruik van aan
het Duitsch ontleende woorden en van Duitsche zinswendingen reeds zoo erg vindt, dat hij spreekt van
assimilatie, aldoor meer, van onze taal aan het Duitsch.
En wat ook tot ernst stemt, die onophoudelijke nabootsing van Duitsche taalvormen is, zijns inziens,
vooral het gevolg van oneigenaardig, onzelfstandig
denken; meer dan van een voorbijgaande slordigheid
en gedachteloosheid. Moeilijker af te leeren dus. Wat
dr. Kluyver dan verder zegt is ons niet recht duidelijk. In de geleerdheid, waarvan hij in zijn opstel alleen te spreken heeft, is 't begrijpelijk, dat men er
niet komt met blindheid voor het voortreffelijke in
anderen. Bilderdijk, vervolgt dr. Kluyver dan, had
de vaderlandsche wetenschap den grootsten dienst bewezen, indien hij kennis had genomen van wat Duitsche geleerden hadden volbracht en dat met helder en
gezond oordeel had geschift.
,. Maar buiten de geleerdheid, hoe is 't dan te verstaan, dat wij ons uit die afhankelijkheid van het
Duitsch niet kunnen bevrijden door een struisvogelpolitiek, die het voortreffelijke in anderen niet wil
zien? Het lijkt ons of wij, dat voortreffelijke in het
Duitsch al of niet ziende, , en allicht .nog beter 't niet
dan al ziende, onze taal van dien Duitschen invloed
moesten kunnen vrij houden, of vrij maken dan.
Daartoe is zelfstandig denken zeker een vereischte;
maar voor de groote menigte zou 't toch al een heel
ding wezen, als zij tegen het kwaad behoorlijk werd
gewaarschuwd. Hier vooral wordt veel gezondigd uit
slordigheid, gedachteloosheid en onwetendheid. Bilderdijk zou zijn landgenooten hebben gewaarschuwd,
maar waarom zijn er nu geen mannen van gezag,
die ons yolk waarschuwen? De verduitsching van de
taal van onzen handel, van de kranten, van de studiemenschen (lees de geneeskundige tijdschriften eens!)
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is werkelijk heel erg. Waarom waarschuwt men de
menschen niet meer?
En wie zouden dat beter kunnen doen dan dr.
Kluyver en zijn medewerkers aan het Woordenboek?
Waarom zouden zij niet wekelijks of maandelijks, of,
indien dat nog te druk is, drie-maandelijks een kort
vertoog opstellen en dat aan de Nederlandsche
pers toezenden? De bladen zouden zeker gaarne de
kosten er van betalen. De krantenschrijvers — groote
zondaren ten deze, ook omdat vooral zij de nieuwe
germanismen onder het yolk brengen zouden er
uit leeren, en de lezers meteen.
Mogen wij dit denkbeeld met aandrang aan de
heeren van het Woordenboek in overweging geven?
Zij althans zullen dit geen klein belang achten. En
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vacantieleergang hebben medegewerkt, nogmaals onze
dank gebracht. Het kan niet anders of de cursussen
zullen bij eene dergelijke belangstelling van Nederlandsche zijne voor de Vlamingen in beteekenis en
waarde toenemen. Een volgend jaar zal dan ook de
opkomst der studenten uit den vreemde wederom
grooter worden, wanneer zij, die dit jaar tot ons
kwamen, hunne belofte houden orn aan de leergangen
meer bekendheid te geven. Op deze wijze zullen de
banden tusschen de studenten van Noord en Zuid
nauwer worden toegehaald, onderlinge waardeerinc;
zal het hare bijdragen tot de samenwerking van Bel
gie en Nederland.
***

Het hoofddoel waarvoor de deelnemers gekomen

Groep van Vlaamsche, Afrikaansche en Nederlandsc ie StuCenten, in 't midden proffessoren Knappert en Blok.

dan nog een wensch : mochten zij aan de onophoudelijke nabootsingen van Duitsche taalvormen niet
te gul, niet te spoedig de gastvrijheid, en daarmede
het aanzien van het Woordenboek verleenen. Door
doen en laten kunnen zij helpen ons van die jammerlijke taalverwording te genezen.

alt
Vacantie-leergang te Leiden.
Door zes-en-twintig studenten uit Belgie en ZuidAfrika werd dit jaar te Leiden de vacantieleergary,bijgewoond. Gedurende veertien dagen zijn zij in ons
vaderland geweest; zij hebben in dien tijd veel kunnen opmerken en leeren; zij hebben kunnen genieten
van alles wat wetenschap, kunst en vriendschap vermogen te geven. Geheel Holland hebben zij doorkruist,
overal werden zij vriendelijk ontvangen en de medewerking, die ieder ons verleende bij het uitvoereri
onzer plannen heeft deze oorspronkeliik Leidsche onderneming gemaakt tot een groot-Nederlandsche betooging. leder haastte zich onze wenschen in vervulling te brengen, waardoor het verblijf der vreemde
studenten in ons land hun niet alleen nuttig, maar
ook in hooge mate aangenaam is geweest. hier zij
aan alien, die tot het welslagen van dezen tweeden

waren, was de kennismaking m gt het Nederlandsch
Hooger Onderwijs. De hoogleeraren Dr. J. J. Hartman, Mr. J. E. Heeres en Dr. L. Knappert waren
zoo wilwillend den vreemdelingen-studenten een reeks
colleges te geven over onderwerpen, die een ieder belang moeten inboezemen.
Dr. Hartman hield een college over het Latijn in
het algemeen en eenige dichters in het bijzonder en
ging den invloed na, welke het Latijn op onze letterkunde heeft uitgeoefend. Dr. Knappert deed zijne hoorders een blik slaan in het Noord-Nederlandsche yolksleven in de eerste helft der zeventiende eeuw, terwijl
Mr. Heeres de geschiedenis van het Europeesche Con,
gogebied na in en den overgang der Raapkolonie
van Nederland's in Engeland's bezit behandelde.
Wanneer in Belgie de dwaze meening nog verkondigd wordt, dat het Nederlandsch geen wetenschappc
lijke taal zou zijn, dan zullen de Vlamingen, die deze
colleges hebben bijgewoond, door eigen ondervinding
geleerd, daartegen hun stem kunnen verheffen. De
Vlaamsche Hoogeschool zal door hen geeischt worden;
in dien strijd zullen zij de voorvechters zijn, niet
gedreven door politieke kleur, maar door een waarachtige liefde voor onze schoone taal en hare waarde
voor het Vlaanderenland.
Om die liefde voor onze taal t' vermeerderen werd
een kunstavond voor hen ingerictit, die dank zij de
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medewerking van den heer en mes irouw Rompel, mej.
Tijssens, de heeren Dr. A. van de Ven en C. van der
Linden uitstekend geslaagd is. Op dien avond werden
Vlaamsche en Zuid-Afrikaansche liederen en verzen
voorgedragen, die de welluidendlieid onzer taal zeer
deden uitkomen. De heer D. Jesserun Lobo vergastte
op de Amsterdamsche Studenten-Societeit, de aeelnemers op het eerste bedrijf van Vondel's Lucifer en
wist van Deyssel's krachtige taal to doen uitkomen in
diens „Ik houd van het Proza".
Hoe Nederland zijn handel en scheepvaart bij voortduring en met goed gevolg tracht te bevorderen en
zich een steeds grooter aandeel ;n het wereldverkeer
te veroveren, bleek onzen gasten bij een bezoek aatt
de havenwerken te Rotterdam. Verschillende takken
van Nederlandsche nijverheid wu den hun gewezen;
te Amsterdam, waar zij de diarnantslijperij van de
firma Van Dam; te Delft, waar zij de porselein-fabriek vanJoost Thooft & Labouchere, te Edam waar zij
de kaasfabyiek „De Vereeniging" en een kaasmarkt bezochten. De kunstschatten in de Musea te Amster.
dam, 's Gravenhage, Haarlem en Dordrecht en de
Rembrandt-tentoonstelling te Leiden, waarvan de sluiting te hunnen behoeve een paar dagen werd verschoven, werden door hen alien bezocht en bewonderd.
Ook op deze wijze is ongetwijfeid hunne waardeering
van ons land verhoogd.
**

Door hun verblijf te Leiden en hun uitstapje naar
Amsterdam, waar zij door de 3;udenten gastvrij werden ontvangen, hebben zij den schoonen kant van
ons studentenleven kunnen bewonderen. Zii hebben
gezien, hoe wij, Nederlandsche studenten, in onzen
onderlingen omgang alle verscnillen in godsdienstige
of staatkundige meeningen ter zijde laten, en ons ondanks die verschillen aan elkander verbonden gevoelen.
Zij hebben onze opvattingen van gezelligheid; in het
groot: op onze societeiten; in het klein, op onze studentenkamers, opgemerkt. Zij vondcn bij ons veel
„vreemds", maar dat tot navolging prikkelt
Dat zij de Hollandsche gezelligheid hebben leere
hoogschatten, bewezen zij, door hunne veelvoudige bezoeken op onze studenten-societeiten, die gastvrij voor
hen openstonden. En zij zullen, aar wij vertrouwen,
eene goede herinnering bewaren aan den tijd, onder
hunne vrienden In Noord-Nederiiiid doorgebracht.
R. F. KIELSTRA,
Voorzitter Stud. Md. Leiden.

ZUID-NEDERLAND.
Uit Vlaanderen.
Was de voordracht Pol de Mont te Oostende eene
verheugende . gebeurtenis, omdat onze taal voor het
eerst eene plaats kreeg in die stad van weelde en
verfransching, even opwekkend mag het heeten, dat
op hetzelfde tijdstip, n.l. op 2 September 1.1. de
Gentsche komponist, Oscar Roels, in zijne werken
gevierd werd in eene andere badstad, Blankenberghe.
Reeds voor een paar jaren had Diesterweg's koor
daar Vlaamsche liederen uitgevoerd. Laat ons hop en,
dat de bijval, welke de werken onzer meesters
telkens genoten, eene aanmoediging zal zijn voor den
bestuurder, om in ruimer mate de Vlaamsche muziek
bekend te maken.
Het eerste Kongres van leeraars in levende talen
is uitstekend gelukt. Daarover zegt „Volksbelang" o.m.:
„Uit een Vlaamschgezind oogpunt kunnen we ons
verheugen over den bekomen uitslag. Zonder ooit
iemand te kwetsen, heeft de voorzitter, Prof. Vercoullie er steeds voor gezorgd, dat aan onze taal hare
rechtmatige plaats werd toegekend, zoowel op de ver-

gaderingen als bij de ontvangst op het stadhuis en
elders. Talrijke Waalsche leeraars, waaronder verschillende, die het Fransch doceeren, hebben kunnen vaststellen, hoe hunne Vlaamsche collega's aan den eenen
kant in hun eigen taal het geheele publiek wisten te
boeien en, aan den anderen kant, bij de algemeene
bespreking zich even gemakkelijk en sierlijk van de
Fransche taal konden bedienen. Voor die heeren en
damen zal het fabeltje van het onbruikbaar of ondergeschikt Nederlandsch zeker uitgediend hebben".
De driejaarlijksche prijskamp van Nederlandsche
Tooneelletterkunde, door het Antwerpsch stadsbestuur
uitgeschreven, heeft voor het drama (25 medingers)
een bijzondere prijs toegekend aan Rafael Verhulst's
Semini's Kinderen (5 bedrijven). De eerste prijs bekwam
Jacqueline Reyneke van Stuwe met „De Zonde" (4
bedrijven), de tweede Gustaaf De Mey met .,De
Sterkste" (3 bedrijven). Voor het tooneelspel waren
34 werken ingezonden. De eerste prijs werd niet toegekend, maar Lod. De Schutter met „Het Ras" (3
bedrijven), Braams met „Filip Forsberg" (4 bedrijyen) en A. Van Vaasdijck met _Rudolf Nolthenius" (4
bedrijven), bekwamen elk een tweede prijs. Voor het
blijspel (22 werken) werd de eerste prijs toegekend
aan „Den Gewenschten Karel" (2 bedrijven) van Raf.
Verhulst, de tweede aan „Vastenavond" (3 bedrijven)
van Jan Bruylants. Voor het zangspel (18 mededingers)
behaalde Rafael Verhulst de eerste prijs met „Mariolijn" (3 bedrijven). Aan Eug. Van Oye's „Balder's
mood" (3 bedrijven) werd de tweede prijs toegekend;
Aug. Monet kreeg een bijzondere prijs voor zijn
„Smid van den vrede" (3 bedrijven).
Op 21 October herdenkt de Vlaamsche Kring van
Doornijk zijn vijftien-jarig bestaan. Te dier gelegenheid
verscheen in een „Jaarschrift" een kort overzicht van
de werkzaamheden van die vereeniging sedert haar
ontstaan. Van belang is, dat op 21 October de Vlaamsche Kring, die 73 leden telt, zich bij het A. N. V.
zal aansluiten.
De volgende maand worden de zittingen der wetgevende Kamers hernomen. Zooals Minister De Trooz
beloofde, zal dus in November de bespreking van
Coremans' wetvoorstel aanvangen. Opnieuw wordt
daar veel over geschreven. Het schijnt, dat Mgr. Mercier, aartsbisschop van Mechelen, de onderwijs-programma's der vrije middelbare gestichten, zoodanig
heeft gewijzigd, dat de wet - Coremans er geen verandering zou kunnen brengen in het onderwijs in onze
moedertaal. Wat er van zij, de Vlaamschgezinden hou
den wacht en dringen aan, opdat het oorspronkelijk
voorstel Coremans, ongewijzigd zou gestemd worden.

Antwerpsche Tak.
De Antwerpsche Tak van het Alg. Nederl. Verbond
hield in zijn gewoon lokaal „De Pauw", Statieplein,
op Zondag 23 Sept. een algemeene vergadering.
De heer Edw. Schatz, onder-voorzitter, zit de vergadering voor.
Er wordt besloten, dat gedurende het aanstaande
winterseizoen talentvolle sprekers als Pol de Mont en
Hugo Verriest zullen gevraagd worden om voordrachten te houden in een nailer te bepalen vast lokaal, terwijl aan een anderen kant in de dichtst bevolkte wijken sprekers in de best gekende zalen 2. ul:en
optreden om te handelen over de economische ontwikkeling van ons yolk en over zijn nog zoo talrijke
en vernederende grieven.
Op voorstel van den beer Leo Bouchery zal het Verbond ook een viertal avonden wijden aan het Vlaamsch
kunstlied.
Nu het 29e Taal- en Letterkundig Congres en het Congres van de leeraars
in levende talen den wensch hebben uitgedrukt de tweede taal uit de lagere school te verban-
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nen, achten de heeren Frans Oyen en Aug. Bossaerts
het oogenblik gunstig een krachtdadige propaganda
op touw te zetten om dien wensch te verwezenlijken
Een commissie worth met dit doel benoemd; zij zal
zich in betrekking stellen met de voornaamste onderwijskringen van het Vlaamsche land.
Vervolgens handelt de heer Aug. Bossaerts over de
vervlaamsching van het miinwezen. Hij vreest dat de
ontdekking van de kolenmijnen in de Kempen, waardoor de Vlaamsche scam de heerschende ma cht
Belgie zou moeten worden, mogelijk de verschuiving van de taalgrens en bet verlies van twee Vla amsche gouwen zal voor gevolg hebben. Om dit gevaa r
te verhoeden moeten wij de Vlaamsche landbewoners
bewegen in de mijnen te gaan werken, terwiil we
voor de oprichting van Vlaamsche nijverheids- en
vakscholen moeten strijden.
Hij heet het wetsvoorstel-Helleputte betreffende het
Vlaamsch in het mijnwezen slechts een trap op den
weg van de vervlaamsching en wel omdat het wetsvoorstel niet toepasseliik is op de ingenieurs van de
private niiverheid; omdat het wetsvoorstel niet beeaalt
waar de ingenieurs de kennis zullen opdoen cm de
examens in het Nederlandsch af te leggen: omdat het
wetsvoorstel de mijnen niet onder het bereik stelt van
de wet van 1878 op het Vlaamsch in bestuurszaken.
Op onomstootbare wiize toont hii de nood7akelijkheid
aan van de inrichting bij Koninkliik Beshiit van een
tiende mijn-arrondissement met uitsluitend Vlaamsch
personeel te Hasselt.
Op voorstel van den spreker besluit de vergadering,
dat er stappen bij de Volksvertegenwoordigers zullen
a angewend worden om van hen de nederlegging te
bekomen van een in de miinenwet in te hsschen wetsvoorstel om de mijnen onder de toepassing van de
wet van 1878 te brengen.
De voorzitter leest een schrijven van de Vlaamsche
Wacht, waarin deze vereeniging om de medewerking
verzoekt van het Verbond om met nog andere groote
maatschappiien een gezamenliike werking aan te vangen ten voordeele van het onverminkt wetsvoorstelCoremans. De Antwerpsche Tak zal ziin steun verleenen.
Het ledental is in zulke mate gestegen, dat onze
Afdeeling gerechtigd is een nieuwen vertegenwoordiger aan te duiden in het Groepsbestuur.
De heer M. Rudelsheim wordt met algemeene stemmen verkozen.

ZUID-AFRIKA.
Afrikaansche Studenten.
Naar wij in Ons Land lezen zijn de volgende studenten van het Victoria College te Stellenbosch naar
Europa vertrokken om er hun studie voort te zetten:
J. V. Brink, B. A., die als houder van een Rhodes-beurs
naar Oxfora gaat om in de rechten te studeeren, en
N. J. Hofmeyr, B. A., A. A. Louw, B. A., P. R. Nel,
A. H. Louw, J. J. Claassens, P. H. du Toit en J.
van der Westhuiizen, die in de mediciinen gaan studeeren, alien te Edinburg, behalve P. R. Nel, die naar
Halle gaat.
Als wij het gedrag van Afrikaanders naar Evropeesche begrippen mochten beoordeelen, 't geen we
natuurlijk niet mogen doen, zouden wij er ons over
verbazen, dat een Afrikaander, kweekeling van Stellenbosch, met geld van Rhodes gaat studeeren. Maar
wel mogen wij ons misschien verwonderen over al
die studenten uit het Athene van het Hollandsche
Afrikaanderdom, die steeds maar naar Engeland of
Schotland trekken.
Of misschien toch weer niet, want hoe lang hebben wij de Nederlandsche universiteiten feitelijk voor
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hen gesloten gehouden, en, zoo hebben een paar
van de jongelui die naar Schotland zijn gegaan
aan den Kaapstadschen correspondent van de Nieuwe
Rotterdamsche Courant gezegd, ze komen te Edinburg
ten minste een jaar eerder klaar dan aan een Nederlandsche universiteit; en doen zij in Nederland artsexamen dan moeten zij nog ten minste een half jaar
in Engeland studeeren voor zij in Zuid-Afrika praktijk mogen uitoefenen.
De stroom, eenmaal naar Engeland en Schotland
geleid, verandert niet zoo licht van koers, en het bezwaar van de langere studie zal wel blijven; tenzij
mei in Engeland en Schotland aan doktoren dezelfde
eischen gaat stellen als men bier doet. Van vermindering van die eischen hier te lande kan natuurlijk geen
sprake wezen.
Nu er te Leiden een leerstoel voor het Romeinschtiollandsche recht is incesteld en die ingenomen wordt
door prof. Melius de Villiers, een naam met gezag in
Zuid-Afrika, komen er nog wel Afrikaansche jongelui
bier te lande in de rechten studeeren. Door eenzelfde
leerstoel aan de Londensche universiteit op te rechten
tracht men van Engelschen kant de aantrekkingskracht
van Leiden zooveel mogelijk te weerstaan. En nu zijn
rechters en advokaten in Zuid-Afrika een beweging
begonnen om het bestuurslichaam, dat te Londen de
advokaten-examens regelt, te verzoeken, het RomeinschHollandsche recht als examenvak naast het Engelsche
onroerend- en persoonlijk-eigendomsrecht aan te nemen,
met vrijheid voor den examinandus om een keuze
te doen.
Dit zou een voordeel zijn voor de Afrikaanders,
die hun tiid dan niet hoeven te besteden aan een Engelsch recht, dat zij in Zuid-Afrika niet noodig hebben. Maar wij kunnen er niet, met den Kaapstadschen
correspondent der N. R. Ct., een poging in zien om
de Afrikaanders van Leiden af te houden en in Londen te krijgen. Immers moeten de Afrikaanders, die
te Leiden gestudeerd hebben, voor Zuid-Afrika, toch
te Londen het examen voor de balie afleggen. De gewenschte verandering in dat examen komt dus ook
hun ten goede.

Het Nederlandsche Consulaat-Generaal
te Kaapstad.
Blijkens de begrooting van buitenlandsche zaken
wil de Nederlandsche regeering het consulaat-generaal te Kaapstad afschaffen. Er zal in Zuid-Afrika
slechts een consulaat-generaal ziin — zoo is 't plan
-- en wel te Johannesburg; te Pretoria en Kaapstad
wordt een consulaat gevestigd.
Wij zouden 't al jammer vinden, dat de grootere
handelsbelangen van de goudstad de hoofdstad van
Transvaal van de hoofdvertegenwoordiging van Nederland nnesten berooven. Te Pretoria vindt men de talrijkste Nederl q ndsche kolonie; daar is het middelpunt
van de Afrikaanders van het land.
Maar veel erger zouden wij 't vinden, als Kaapstad haar consulaat-generaal verloor. Wordt het consulaat-generaal van Pretoria ook naar Johannesburg
verplaatst, het bliift toch in Transvaal De Kaapkolonie zou 't geheel verliezen; het land gaat er op
achteruit.
Men zegge niet: wat kan 't de Kapenaars schelen
of Nederland er vertegenwoordigd is door een consulaat dan wel door een consulaat-generaa I. Het kan
hun veel schelen. Ze hebben 't herhaaldelijk en met
nadruk gezegd. Ons Land, de voornaamste krant der
Kaapsche Airikaanders, heeft niet lang geleden weer
voor het behoud van het consulaat-generaal gepleit,
en daarbij nauwelijks zijn ergernis kunnen bedwingen, dat men in Nederland de Afrikaanders wilde
achteruit zetten. En van elders heeft men 't ook kunnen vernemen, dat goede vrienden van Nederland aan
de Kaap zich over de afschaffing van het consulaatgeneraal gegriefd zouden voelen.
Wij hopen, dat men zich in den Haag nog eens
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bedenken zal, voor men het plan uitvoert. Wij hebben
in 't verleden dikwijls genoeg dingen gedaan, waardoor wij onze stamgenooten ginds ontstemden en van
ons vervreemdden. Al kunnen er practische overwegingen zijn, die voor een regeling pleiten als de regeering thans voorstelt, andere en geen mindere overwegingen pleiten er sterk tegen.

OOST-INDIE.
Bintang Hindia.
In de September-aflevering van 1902 werd in Neerlandia onder den titel „Een nieuw Maleisch Tiidschrift" een welkom toegeroepen aan de „Bintang
Hindia", waarvan then eenige proefnummers verschenen waren.
Sedert Januari 1903 kwam dat halfmaandelijksche
blad geregeld uit, zoodat het nu in zijn vierden jaargang is. In hoeverre het aan het doel, omschreven
in die September-aflevering, in alle opzichten, voldaan
heeft, kan hier moeilijk beoordeeld worden. Zeker
is, dat het aardige en aanschouwelijke beelden gaf
van min of meer belangrijke gebeurtenissen in Europa, Azi.e: en in het bizonder Nederlandsch-Indi o ,
eenigszins in den trant als de Wereldkroniek, de Week
en de Prins dit bij ons te lande doen, maar wij zouden haast zeggen, beter, mooier, o. a. op zeer goed
papier; daardoor reeds moet de kijk op vele toestanden in de wereld, buiten den kring, waarin de
meeste inlandsche lezers leven, verruimd en moet de
gedachtengang dier lezers in andere dan de gewone
dagelijksche banen geleid worden.
Aileen de betrekkelijk vele a fbeeldingen, die de verschenen afleveringen van voorvallen uit den RussischJapanschen oorlog gaven zullen weinig tot de ontwikkeling dier inlandsche lezers hebben bijgedragen.
Een bizonder fraaie aflevering was no. 10 van dit
jaar, die omstreeks 31 Augustus in IndP zou verspreid worden.
Ook vele van de artikelen, welke de B. H. bevat,
zullen tot die verruiming en tot de opheffing uit het
gedachtenkringetje, waarbinnen velen zich tot nu toe
bewogen, hebben kunnen medewerken; sommige daarvan mogen leerrijk genoemd worden, terwiil het strewn der redactie om tot practische beoefening der
Nederlandsche taal op te wekken, dezerzijds bizondere waardeering verdient.
Ettelijke ingezonden stukken, deels in het Maleisch,
deels in het Nederlandsch door inlanders geschreven,
gaven bliik, dat Jong-Indie aan de grens staat van een
nieuw tiidperk, dat het echter nog zoekende is naar
vaste lijnen, waarlangs het zich zal bewegen; de dageraad van een nieuw leven begint te lichten, maar het
doel is nog niet vast omlijnd, de wegen daarheen zijn
nog- niet duidelijk afgebakend.
Meer in het bizonder wordt hier nu nog eens de
aandacht op de B. H. gevestigd, omdat dit blad er
toe kan bijdragen de ontwikkeling van degenen, in
wier handen het komt in bepaalde banen te leiden.
Uit den aard der zaak zullen de lezers zijn de
hoofden, ambtenaren, onderwijzers, handelaren, in
het algemeen zij die door hun stand en werkkring
invloed op de ontwikkeling, ook de economische, van
het yolk kunnen oefenen. Aan de redactie der B. H.
is het nu, aan die ontwikkeling- richting te geven;
dit is geen gemakkelijke taak. Bevattelijke artikelen
over het spaarwezen, het nut der dessa-loemboengs,
practische wenken op het gebied van den landbouw,
de vischvangst, de handwerks-nijverheid zullen veel
nut kunnen stichten. Indien de redactie er in mocht
slagen het besef levendig te doen worden, hoe het
verrichten van arbeid, ook van een handwerk, den
mensch tot eer strekt, hoe door spaarzaamheid tot

een zekeren welstand kan gekomen worden; hoe
zorgeloosheid en onverschilligheid tot verval leiden;
zal zij een onmetelijk goed werk doen.
Op den goeden weg is de redactie met hare, sedert eenigen tiid bij de B. H. gevoegde biilagen, die
in Indio gedrukt en dial- aan de geabonneerden gezonden worden. Zoo bevatten de nrs, 8 en 9 opstellen in het Maleisch over de kennis van de zorg voor
het lichaam, raadgevingen en waarschuwingen om de
gezondheid te bewaren, bewerkt naar Dr. N. P. van
der Stok door Prof, Ch. A. van Ophuyzen; voorts:
voorschriften voor de verzorgin g en vermenigvuldiging van huisdieren door den Rijksveearts B. Vrijburg. Verder vertalingen van staatsbladen die voor
de inlandsche en Chineesche lezers van belang zijn.
Indien de redactie voortgaat, met naast hare afbeeldingen, die weetgierigheid en belangstelling voor
wat tot nu toe buiten den g-edachtenkring der inlandsche lezers viel, moeten wekken, te geven opstellen, die tot een opgewekt economisch leven, tot een
streven naar practische, nuttige kennis leiden, zal zij
haar doel bereiken en voor de inlandsche maatschappij nuttig zijn.
Naar vertrouwd wordt zal de B. H. zich dan
tevens weten te onthouden van zulk scherp verweer,
als waartoe de redactie zich liet verleiden door de
a anvallen van de Indische pers, naar aanleiding van
den, haar door de Indische Regeering, verleendeii
steun.
De redactie bestaat thans uit de heeren:
H. C. C. Clockener Brousson, directeur-hoofdredacteur te Niimegen;
Abdul Rivai, hoofd-redacteur voor Nederland te
Amsterdam;
J. E. Tehupeiory, hoofd-redacteur voor Neder1.Indie te Bandoeng;
Darma Koesoema te Bandoeng,
mede-redacteur ;
Abdul Moeis
Samsoedin Rassat te Niimegen,
Said Shaik Alhady te Singapore,
terwijl de heeren A. Regensbur g en F. W. H. Tuinenburg optreden opvolgend als adviseur voor de
Maleische taal en als hoofdvertegenwoordiger in Neder1.-Indie.
De uitgever is N. J. Boon te Amsterdam; het hoofdkantoor in Indio is te Bandoeng gevestigd.
Groepsbestuur.
. Besloten is de subsidie aan de school voor
heezen te Batavia van den beer Tiemersma te bliiven
uitkeeren tot einde December a. s. en een mogelijke
voortzetting dier uitkeering na genoemde datum afha nkeliik te stellen van den uitslag van een plaatseliik
onderzoek, in te stellen door eene Commissie uit het
Groepsbestuur, aangaande het onderwijs in de Nederlandsche taal op die school.
Portretten van H. M. de Koningin.
In verband met de talrijke aanvragen uit de Buitenbezittingen zal de aanwezige voorraad nortretten van
H. M. de Koningin alleen daarheen worden verzonden.
Inmiddels hoopt het Groepsbestuur in overleg te
treden met een invoerder in zake het on groote Fci)ral

invoeren van gekleurde portretten, welke invoer immers evengoed zonder groote onkosten, wellicht zelfs
met winst, mogelijk moet zijn, als die van portretten
van vreemde vorsten.
Afdeeling Batavia.
De heer Ch. R. Bakhuizen van den Brink, die naar
Nederland vertrok en in wien de Afdeeling Batavia
een ijverig, Voorzitter verloor, werd als zoodanig vervangen door zijn opvolger als Resident van Batavia,
den heer J. Hofland.
De Hollandsche cursus telde dezen zomer bij begin
van het nieuwe schooljaar 30 leerlingen. Er is een
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derde onderwijzer aan den leergang verbonden, zoodat het mogelijk is geweest de leerlingen in 3 groepen
te verdeelen: de verst gevorderden, .zij die alleen in
het vorig schooljaar de lessen hebben gevolgd en de
nieuwe leerlingen.
Dc Afdeeling betreurt het overlijden van het bestuurslid Ds. Rogge, die sedert het oprichten der Afdeeling
met grooten ijver aan de werkzaamheden heeft deelgenomen.

NED. ANTILLEN.
Dordrecht, 9 October 1906.
Aan; het Bestuur der Groep Ned. Antillen, Curacao.
Ons standpunt handhavende, dat geenszins de bedoeling heeft bestaan am iets in Neerlandia op te
nemen, dat voor U beleedigend zou kunnen zijn, maar
thans beter ingelicht omtrent alles wat aanleiding
tot de hevige ontstemming ten Uwent, willen wij
gaarne, in antwoord op Uw schrijven van 19 Juli j.l.
erkennen „dat de toon van het gewraakte stuk beleedigend en ongepast was en de anonieme plaatsing
verkeerd is geweest". Ter wille van de volledige beeindiging van het geschil zullen wij ook het woordelijk verslag Uwer laatste algemeene vergadering en
Uw bovenvermeld schrijven in Neerlandia opnemen.
Verheug ons thans met het aangename bericht, dat
de arbeid in Uwe Groep met toewijding is hervat.
Hoogachtend, namens het Hoofdbestuur,
(w. g.) H. J. Kiewiet de Jonge, Voorzitter.
De Kanter, Secretaris.
Alg. Vergadering op Woensdag 28 Maart 1906, des
avonds te 8 uur in de zaal van den Kolonialen Raad.
De presentielijst werd geteekend door 109 leden,
maar voor de velen, die nog kwamen, nadat de vergadering reeds was geopend, bestond er geen gelegenheid meer tot teekenen.
Nadat de onder-voorzitter J. C. Wahlen de vergadering had geopend, sprak hij aldus:
M. H. De buitengewone opkomst tot deze algemeene
vergadering is wel een krachtig bewijs van Uw alter
warme belangstelling. Hartelijk zijt gij ons welkom.
Wij kunnen U verzekeren, dat het Ciroepsbestuur in
alles, wat tot dusverre reeds werd verricht, steeds
getracht heeft te handelen in den geest en volgens het
algemeen gevoel der leden, maar toch meenden wij in
eene algemeene vergadering nog dichter bij elkander
te komen en zoo nog meer eensgezind te kunnen optreden.
Ik betreur het diep op dit oogenblik, dat eene algem.
buitengew. vergadering van zulk een gewicht als deze
bijeenkomst niet geleid kan worden door onzen, helaas
te vroeg ontslapen voorzitter, den heer Johan (iaerste.
Nu, nog meer dan ooit, gevoelen wij in hem een
goed voorzitter te hebben verloren. De heer Gaerste
met zijn uitgebreide kennis van Curacao, en zijn
scherp doorzicht in Curacaosche toestanden, zoucte
zoo bij uitstek geschikt zijn geweest ons alien voor
te lichten en te leiden. Wij betreuren zijn heengaan
ten zeerste. Met ijver en opgewektheid heeft hij immer
zijn voorzitterschap bekleed, hij was een man met een
warm hart voor het A. N. V. en de Groep N. A. De
Groep is hem dankbaar voor al hetgeen hij in Naar
belang gedaan heeft en zal zijn gedachtenis in eere
houden. (Langdurig applaus).
Om de buitengewone omstandigheden waarin onze
Groep verkeert, heb ik Vrijdagavond op de bestuursvergadering met aandrang verzocht nog voor deze
algemeene vergadering een nieuwen voorzitter te kiezen, daar ik de leiding dezer vergadering te zwaar
achtte voor mijne krachten; mijne medeleden echter
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oordeelden het beter de ledig gekomen plaats vooreerst nog niet aan te vullen, noch verandering in het
bestuur te brengen, maar eerst af te wachten, hoe het
verder verloop van deze treurige zaak, welke ons bezig
houdt, wezen zou en hoe de besluiten zijn zullen van
deze algemeene vergadering. Dit is de reden, M. H.,
waarom ik verplicht werd de leiding dezer vergadering op mij te nemen, hetgeen ik naar mijn best vermogen beloof te doen.
Door goedgunstige beschikking van den H.Ed.Gestr.
heer Gouverneur der Kolonie, werd ons deze raadzaal
voor deze bijeenkomst afgestaan. Wij zijn Z.H.Ed.
Gestr. daarvoor zeer dankbaar, want in deze zaal,
waarin over de belangen onzer Kolonie wordt p-ehandeld, moest ook gesproken worden over het
hoogste belang van Curacao; zijn eer en goeden naam.
Want die eer en goede naam werden diep beleedigd
door den onbekenden schrijver in Neerlandia en algemeen was onze verontwaardiging, toen wij zulk een
beleedigend en vernederend artikel zagen opgenomen
in ons eigen orgaan. Velen Uwer hebben reeds ontslag genomen, anderen zijn vooralsnag van plan dit
te doen. Maar wij zijn hedenavond bijeengekomen om
te overwegen of het niet mogelijk is een breuk tusschen het Verbond en de Groep te voorkomen. Het
Groepsbestuur is door het Hoofdbestuur ook ten
zeerste miskend maar hedenavond willen wij voornamelijk de belangen der leden bespreken.
De H.Ed.Gestr. heer Gouverneur was tot zijn spijt
verhinderd deze vergadering bij te wonen, doch heeft
de beste wenschen geuit voor den goeden gang van
zaken en tevens zijn hoop uitgedrukt, dat wij het zoover zouden weten te leiden, dat een breuk tusschen
Groep en Verbond voorkomen wordt.
M. H. Dit is het doel dezer bijeenkomst. Schenkt
mij Uwe medewerking, om dat doel ook te bereiken.
Luide teekenen van instemming.
Hierna werden de notulen der vorige vergadering
voorgelezen en goedgekeurd, en mededeeling gedaan
der vele ingekomen stukken, waaronder acht brieven
van protest en ontslagname.
Een dezer brieven, die van Mejuffrouw M. C. Maal
werd door den secretaris voorgelezen en door de vergadering met een daverend applaus bekrachtigd.
„De ondergeteekende, overluigd hierbij te spreken uit
naam van vele zoo niet alle Curacaosche dames, neemt
bij deze de vrijheid, om ten zeerste te protesteeren
tegen het stuk, opgenomen in het Februari-nummer
van Neerlandia.
Zij acht den inhoud hoogst beleedigend voor geheel
Curacao, maar voor de Curacaosche dames in het
bijzonder; en keurt ten zeerste af, dat het bestuur
heeft meenen te mogen overgaan tot de plaatsing van
een stuk, dat zooveel gerechtvaardigde verontwaardiging moest wekken.
Zij wenscht nog af te wachten, welke verontschuldiging het Hoofdbestuur zal inbrengen om daarna te
beslissen, of ze al of niet lid der Vereeniging kan
blijven".
Daarna werd mededeeling gedaan, dat Woensdagmiddag 't volgende telegram van het Hoofdbestuur
ontvangen was. Het telegram verbonden uit Dordrecht
was gericht aan Snijders Curacao en luidde als
volgt: „Brandhofs houding onberispelijk, beschouwen
ontzet zonder antwoord ingetrokken, wacht kalm af".
Hierop vroeg de heer H. J. C. Henriquez naar de
beteekenis van dit telegram.
De waarn. voorzitter verklaarde, dat het behoorde
voorgelezen te worden bij de ingekomen stukken, doch
dat het een gevolg was van een besluit, door het bestuur genomen op de vergadering van VrILjdag 1.1.
waarover thans aan de vergadering eenige mededeelingen konden worden verstrekt.
Zoodra de beer Snijders terug was gekomen van
zijn propagandareis naar Aruba, werd een bestuursvergadering gehouden, waarop met algemeene stemmen besloten werd den heer Van den Brandhof onmiddellijk ontslag te geven als onzen vertegenwoordiger, daar het bestuur voldoende redenen meende te
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hebben hem als den hoofdschuldige en medeplichtige
van het Hoofdbestuur te moeten beschouwen, daar
hij, als vertegenwoordiger onzer Groep, niet slechts
toeliet, dat zij publiek werd beleedigd, maar dit zelfs
goedkeurde en nuttig oordeelde.
In zulk een vertegenwoordiger kon de Groep geen
vertrouwen meer hebben. Van dit ontslag werd het
Hoofdbestuur telegraphisch in kennis gesteld, alsmede
werd aan dit bericht nog toegevoegd, dat de verontwaardiging op Curacao algemeen is.
Het telegram hedenmiddag ontvangen, en zooeven
voorgelezen was een antwoord daarop.
De waarn. voorzitter verklaarde thans aan alien, die
het wenschen het woord te willen verleenen, maar hij
meende, dat de heer Snijders op de eerste plaats recht
van spreken had, omdat hij, als oprichter der Groep
meer dan anderen moest lijden door dezen onverklaarbaren aanval tegen onze Groep. Het Neerlandianummer, viel hem als een Meen op het hart, nadat
hij juist zooveel moeite had aangewend op Aruba
om het Verbond aldaar wat uit te breiden. Hij werkte
in het belang van het Verbond en had reeds veel
succes; het Hoofdbestuur werkte tegen het belang van
het Verbond en zal weer veel van dit succes hem ontrooven.
De heer Snijders, hierna het woord verkrijgende
sprak het volgende:
Zeer geachte heeren, leden van het A. N. V. Van
het oogenblik, dat ik in deze Kolonie voet aan wal
zette tot op heden, heb ik steeds getracht een goed
Nederlander te zijn. Niet als vreemdeling ben ik tot
U gekomen, doch als een broeder, en ik kan openlijk
verklaren, dat ik door U als zoodanig ontvangen ben
geworden.
1k heb Uw land, onze dierbare Kolonie, lief gekregen en ik leed met U mede onder het besef, dat het
moederland gedurende drie eeuwen U aan Uw lot had
overgelaten, doch ik deelde ook in Uwe vreugde over
het feit, dat in de laatste jaren die onverschilligheid
plaats gemaakt had voor warme belangstelling.
Welk een schoone taak werd mij op de schouders
gelegd, toen het Hoofdbestuur van het A. N. V. mij
de vertegenwoordiging in deze Kolonie opdroeg. Hoe
goed kon ik medewerken door middel van het Verbond om moederland en Kolonie dichter tot elkaar
te brengen.
Gij alien, die mij van nabij kent, gij wed met welk
een liefde, met well{ een ijver ik die taak op mij genomen heb, ja ik kan zeggen, dat ik gedurende vier
jaren mijn leven er aan gewijd heb. Dank zij Uwe
groote vaderlandsliefde werd mijn arbeid met succes
bekroond, velen traden toe tot het Verbond, en in
November 1904 kon ik overgaan tot het oprichten
onzer Groep: „Nederlandsche Antillen".
Zij, die de laatste jaarvergadering hebben bijgewoond waar ik als secretaris, namens het Groepsbestuur, het jaarverslag voorlas, kunnen getuigen,
hoe hard er in dat eerste jaar reeds gewerkt is en
hoeveel er door onze Groep reeds tot stand kwam.
De belangstelling voor het Verbond was steeds
toegenomen en, door de wijze waarop ons Groepsbestuur arbeidde, ook de liefde voor het moederland.
1k die 4 jaren geleefd heb op Curacao, die eenigen
tijd doorbracht te midden onzer broeders op Bonaire
en Aruba, ik kan verklaren, dat het aan het Verbond
te danken is, dat in zeer korten tijd de band tusschen
het moederland en de ingezetenen dier eilanden sterker is geworden, dat de belangstelling voor het moederland is toegenomen, dat er meer Hollandsch gelezen wordt en dat de ingezetenen onze taal vrijmoediger spreken dan in den tijd toen het Verbond
er nog onbekend was. Pas ben ik teruggekeerd van
Aruba, waar ik gedurende twee weken met de bewoners mede geleefd heb.
Al dien tijd heb ik gewerkt voor het Verbond. Geen
moeite of vermoeienis hebben mij weerhouden het
eiland in alle richtingen te doorkruisen om land en
yolk en toestanden te leeren kennen.
In de openbare school hebben we een Hollandschen

a vond gehad. Ik heb er de beginselen van het Verbond bekend gemaakt en we hebben ze daar onmiddellijk in toepassing gebracht. Hollandsche liederen werden er gezongen door mijne vrouw en den beer Van
den Brink, ook vaderlandsche liederen door de jeugd.
Jongens van 11 a 12 jaar hebben er komedie gespeeld
en voorgedragen in de Hollandsche taal. Voor het
eerst traden zij op in het publiek en, ik kan verklaren,
met eene vrijmoedigheid, welke de meeste Hollandsche
jongens zouden missen. Dankbaar zou ik Aruba verlaten met het besef, dat ik den band tusschen de bewoners van dit eiland met het moederland weder een
weinig inniger gemaakt had. Het aantal leden bedroeg
op Aruba 20 en was bij mijn vertrek gestegen tot 42.
Daar kwam de „Christansted" en als een donderslag
nit een helderen hemel viel het Neerlandia-nummef
niet het artikel „Het verval van Curacao" op mij.
Gij zult beseffen, hoe diep verontwaardigd,
hevig gegriefd, hoe zeer ik geieden heb bij de lezing
daarvan. U kennende, begreep ik welk een indruk dit
op U bier maken moest, hoe onze zaak er onder
lijden zou, welke slechte gevolgen dit voor mijn dierbaar vaderland moest hebben.
Zoo zou dan mijn arbeid in een slag vernietigd
worden en dan nog door de schendende hand van
iemand, die te laf is om zijn naam te noemen.
Curacaonaars, de man, die dat artikel geschreven
heeft, beef! U daarin op de grofste wijze beleedigd,
U, Uwe vrouwen en Uw land. Gij zijt natuurlijk diep
gegriefd; ook ik gevoel met U mede. Doch ik acht het
beneden mijne waardigheid in het strijdperk te treden
met iemand, die den strijd aanvangt op zulk een laaghartige wijze. Ware het artikel dan ook verschenen
in een ander Hollandsch blad, het zou mij niet hebben kunnen treffen, ook niet ons Verbond, ook niet
U, Curaponaars.
Het zou de uiting zijn geweest van een enkel persoon en daarvoor zoudt gij toch het geheele Nederlandsche yolk of een deel daarvan, niet verantwoordelijk willen stellen?
De zaak is echter ernstiger en erger. Het artikel
is verschenen in Neerlandia, het orgaan van ons erbond en met deze daad beef! het Hoofdbestuur zich
mede schuldig gemaakt aan de beleediging U aangedaan. De beleediging is nu niet uitgegaan van een
persoon, doch van een aantal mannen, behoorende
tot de besten van ons yolk en vertegenwoordigende
9 a 10.000 leden van het Verbond.
Onder die mannen bevindt zich Prof. Mr. W. v. d.
Vlugt, Hoogleeraar aan de Universiteit te Leiden, Lid
der Tweede Kamer, Voorzitter van ons Hoofdbestuur
een man bekend en geeerd in geheel ons land,
beroemd in de geheele wetenschappelijke wereld, een
man die altijd voor het recht opkomt en daarom ook
naar St. Petersburg trok om het goed recht der arme
Finnen te bepleiten.
Tot ons Hoofdbestuur behoort ook Dr. H. J. Kiewiet de Jonge, de eigenlijke hoofd-redacteur van Neerlandia, een man bij alle takken van den Ned. Stam
geeerd en bemind om zijn groote liefde voor dien
stam, hij die de ziel is van het Verbond in Nederland.
Mijne heeren, ik vraag mij af, hoe zijn deze mannen er toe gekomen een artikel te plaatsen in ons
orgaan en dan nog wel ongeteekend, waarin het geheele Curaoosche yolk op zulk een grove wijze word!
beleedigd?
Met de verschijning van het Curacao-nummer was
het Hoofdbestuur zeer ingenomen en de heer Kiewiet
de Jonge schreel mij, dat het zoo belangrijk was,
zoo zakelijk en zoo degelijk.
Hoe komt het, dat het Hoofdbestuur thans eene
andere meening is toegedaan? Welke krachten hebben
bun invloed doen gelden op het Hoofdbestuur om
het de overtuiging te geven, •dat het Curacao-numnier
de toestanden niet juist weergeeft? Want dat het Hoofdbestuur thans die overtuiging heeft, bewijst de plaatsing van het artikel. Was de meening van het Hoofdbestuur omtrent het Curacao-nummer dezelfde en zijn
vertrouwen in ons Groepsbestuur ongeschokt gebleven,
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het artikel zou nooit eene plaats gekregen hebben.
Is het dan alleen de voor ons onbekende schrijver
van dat artikel. geweest, die de overtuiging van het
Hoofdbestuur aan 't wankelen heeft gebracht?
De schrijver moet zich aan het Hoofdbestuur bekend
gemaakt hebben. Maar dan moet het ook iemand van
grooten invloed geweest zijn om de overtuiging van
zulke mannen, als bovengenoemden, te doen omslaa n.
Het Hoofdbestuur laat ons over dat alles in het
duister. Had het Groepsbestuur niet meer vertrouwen
verdiend na de wijze, waarop het hier tot nog the
werkzaam geweest was?
Was het niet de plicht geweest van het Hoofdbestuur
om getrouw te blijven aan het schoone beginsel om
ongeteekende stukken te weigeren? En wanneer het
meende in deze te moeten afwijken, was het dan geen
plicht geweest eerst ons Groepsbestuur daarover te
raa dplegen?
Gelooft mij, heeren, zooals ik de mannen van het
Hoofdbestuur meen te kennen, moet er heel wat gebeurd zijn, eer zij het noodlottige besluit van de
plaatsing genomen hebben. En eenmaal van overtuiging veranderd zijnde omtrent he Curacao-nummer,
gingen zij tot de plaatsing te eerder over, omdat onze
vertegenwoordiger, de heer Van den Brandhof, hen die
aangeraden heeft. De redactie erkent dit zelf op bladz. 30
van het bewuste nummer. Dit kan het Hoofdbestuur
tot eenige verontschuldiging strekken. Men heeft den
raad ingewonnen van den heer Van den Brandhof,
die bijna 20 jaar in de Kolonie geleeld heeft, waarvan 15 jaar als gezaghebber van Bonaire, een man,
die een Curacaosehe dame gehuwd heeft.
Maar hoe is het mogelijk, dat die man aan het
Hoofdbestuur zulk een raad heeft kunnen geven, waardoor het geheele Curacaosche yolk, vooral de vrouwen, dus ook zijn eigene echtgenoote zoo schandelijk
beleedigd worden?
Ziet mijne heeren, de heer Van den Brandhof is
even schuldig als het Hoofdbestuur. Hij had moeten
en kunnen voorzien, wat de gevolgen van deze daad
zouden zijn.
Dat het Hoofdbestuur op hem vertrouwd heeft, is
niet meer dan natuurlijk. Het is dus de heer Van
den Brandhof, een man, die gij door zijn langdurig
verblijf in de Kolonie en door zijn huwelijk, als een
der Uwen zoudt kunnen beschouwen, die toegelaten
heeft, dat dit beleedigend artikel Uw in het gezicht
geslingerd werd, terwij1 hij de macht bezat te beletten, dat Neerlandia voor deze lage daad misbruikt
werd.
Doch wat nu gedaan? Moeten wij wegloopen zooals enkelen reeds gedaan hebben en de goede schoone
zaak van het Verbond in den steek laten? Dat is zeker
het eenvoudigste en gemakkelijkste, wat we doen kunnen. Doch is dat ook een eervolle weg, die we dan
inslaan? Als iemand reden heeft om weg te loopen,
dan ben ik het, ik wiens arbeid van 4 jaren door een
slag word! vernietigd.
Toch heb ik besloten niet weg te gaan, omdat ik
daarmede mijn vaderland, onze Kolonie en de schoone
zaak van het Verbond een slechten dienst zou bewijzen.
En gij Curacaonaars, wat zult gij doen?
Is wegloopen voor U dan wel de aangewezen weg?
Zult gij door deze verkeerde daad van ons Hoofdbestuur het moederland gaan haten? Zit die liefde
daarvoor niet veel te diep? Zult gij het Ned. yolk gaan
haten, omdat ons Hoofdbestuur dezen misstap begaan
heeft?
Zult gij het Verbond gaan haten, omdat het Hoofdbestuur geluisterd heeft naar slechten raad?
Heeft het Verbond niet steeds door laden getoond,
dat de belangen onzer Kolonie het dierbaar zijn?
Moet gij dan plotseling al het goede wat het Verbond voor U gedaan heeft vergeten? Het Verbond
heeft groote plannen. Het wil zijn invloed aanwenden
om Curacao van regeeringswege een droogdok
te geven. Is het in het belang van Uw land om de
hand, die het Verbond U toegereikt heeft en die gij
aangenomen hebt, nu van U of te stooten?
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Ziet, vier jaren lang heb ik getracht Uw broeder te
zijn, welnu toont nu omgekeerd, dat gij U ook als
mijne broeders beschouwt.
Laat mij thans niet alleen staan in dezen zwaren
strijd, welke ons op zulk eene laaghartige wijze wordt
aangebonden!
Laten wij schouder aan schouder blijven, niet om
den lafhartigen vijand te bestrijden, maar om het
Hoofdbestuur te overtuigen, dat het gedwaald heeft
en dat het ons op onverdiende wijze heeft laten grieven en beleedigen.
Dat wij onze belangen niet langer kunnen toevertrouwen aan den heer Van den Brandhof spreekt van
zelf. Wij moeten uitzien naar een vertegenwoordiger,
die met ons medeleeft en mede voelt en van onze toestanden beter op de hoogte blijkt te zijn, dan de man,
aan wien we ons vertrouwen tot heden geschonken
hebben.
Curacaonaars, ik heb als Nederlander mijn plicht
gedaan, doet gij ook den Uwen door een besluit te
nemen, dat strookt met het belang van Uw land.
Deze rede werd met algemeen gejuich begroet.
Daarop doet de secretaris de mededeeling van den
brief van het Hoofdbestuur door het Groepsbestuur
opgesteld, welke brief thans aan de goedkeuring van
deze vergadering wordt onderworpen. De brief luidt
aldus: (Zie Mei-nummer bladz. 110. Red.).
De luide bijval der vergadering bewoog den waarn.
voorzitter te verklaren, dat het Groepsbestuur dit als
een teeken van algeheele instemming zou beschouwen,
tenzij, dat een of ander lid een der onderdeelen van
den brief nog verder wenschte te bespreken.
De heer M. de Leao Laguna vroeg toen het woord,
om zich aan te sluiten bij de krachtige woorden van
verontwaardiging door den beer Snijders geuit, maar
toch zich zelf afvragende, of de heer Van den Brandhof wel de hoofdschuldige was? Volgens zijne meening
was het Hoofdbestuur dit ook niet.
Als Nederlander, die 22 jaar onafgebroken gewerkt
heeft onder Curacaonaars betreurt hij het diep, dat
zulk een grievend beleedigend stuk uit Nederland
tegen Curacao kon worden geschreven. Hij begrijpt
niet, hoe die mannen met hun groote klinkende namen, hoe de heeren der Hoofdredactie er toe zijn gekomen dergeliik artikel op te nemen in het orgaan van
het A. N. V. Welke partij, welke macht, welk invloedrijk persoon heeft ons Hoofdbestuur toch zoo van
oordeel kunnen doen veranderen? Mar schuilt de
hoofdschuldige; maar wie is hij? Zeker, ook het Hoofdbestuur en onze vertegenwoordiger zijn schuldig, zij
hadden zich aan lien machtigen invloed moeten onttrekken en zich onafhankelijk toonen. De beleediging
voor Curacao is zoo vernederend, dat hij eischt, dat
het Hoofdbestuur volledig schuld zal erkennen en
daarvoor op de meest bevredigende wijze verontschuldigingen zal aanbieden. .
De beer Snijders heeft met warme belangstelling
de woorden aangehoord, waarin de heer Laguana
zijn diepgevoelde verontwaardiging geuit heeft. .Ook
hij betreurt het ten zeerste, dat die grievende beleediging uit zijn vaderland is gekomen en is het met
den heer Laguna eens, dat het Hoofdbestuur achter
de schermen schuilt.
Toch is het Hoofdbestuur zeer schuldig en niet minder de beer Van den Brandhof, die als onze vertegenwoordiger zich met hand en tand tegen de plaatsing
van het artikel in ons orgaan had moeten verzetten,
en het Hoofdbestuur met ontslagname had moeten
dreigen, indien het stuk opgenomen werd. Hij meent
de vergadering echter te moeten ontraden met den
beer Laguna mede te gaan, die blijkbaar Irassere
termen wil gebruiken dan in den ontworpen brief
Wij moeten geene onverzoenlijke houding aannemen
en daarom stelt hij voor den brief te laten, zooals hij
luidt.
De vergadering stemt dit toe.
Dr. P. C. Th. Lens verzocht even te mogen vragen,
of het bestuur nog andere bewijzen had voor de
schuldigheid van den beer Van den Brandhof dan de
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aariwijzingen in Neerlandia op omslag en op pag. 30?
De waarn. voorzitter antwoordde hierop ook nog
andere bewijzen te bezitten o. a. een brief van den
ZeerEerw. Pater A. Euwens, waarin worth medegedeeld, dat niet alleen Pater Euwens, maar ook de
heer Hamelberg aan het Hoofdbestuur hun afkeuring
te kennen hadden gegeven, waarop door Dr. H. J.
Kiewiet de Jonge was geantwoord, dat de plaatsing
geschied was na het advies van den heer Van den
Brandhof te hebben ingewonnen, en nadat deze de
opname had goedgekeurd.
Hieraan meende de secretaris, de heer Snijders nog
een enkel woord te mogen toevoegen, en zeide:
Vier jaar lang heb ik gewerkt voor het Verbond
en heeft het Hoofdbestuur mij zijn voile vertrouwen
geschonken. En vrijmoedig durf ik er bijvoegen, dat
ik heb getoond, dat vertrouwen waardig te zijn. M.
H. had het Hoofdbestuur mij nu ook niet wat meer
vertrouwen mogen schenken?
Het kon loch wel begrijpen in welk een scheeve
verhouding ik zou komen te staan, tegenover de bevolking, tegenover de leden en het Groepsbestuur, als
men na het lezen van het bewust artikel mij zou
vragen: „Maar weet Gij ons dan niet meer opheldering te geven in deze duistere zaak?" En wat doet
het Hoofdbestuur? Inlichtingen bekom ik ook niet.
Wel wordt door een daartoe bevoegd persoon een
tipje van den sluier opgelicht en mij iets verklaard
van al die geheimzinnigheid, maar tegelijkertijd wordt
mij een slot op den mond gelegd door het opschrift
„Vertrouwelijk" boven den brief te plaatsen.
Heb ik zulk een behandeling verdiend? Ik rekende
mij dan ook ten voile gerechtigd om een gedeelte van
dit schrijven aan het Groepsbestuur mede te deelen
en mean dit uittreksel ook hier te mogen voorlezen;
het luidt als volgt:
„Er is heel wat over te doen geweest, eer het stuk
werd opgenomen, niet omdat het verweer of aanval,
beiden — was, maar omdat de schrijver ondanks
zijn goeden wil en zijne volmaakte eerlijkheid het stuk
onmogelijk kon teekenen. In overleg steeds met den
vertegenwoordiger van Curacao, de heer Van den
Brandhof, is zorgvuldig alles door den schrijver geschrapt en omgewerkt, wat minder juist was of minder wenschelijk, zoodat ten slotte de heer Van den
Brandhof, in deze natuurlijk de raadsman van het
Hoofdbestuur, den inhoud geheel als juist erkende,
van het standpunt van een, die dat van de Curacaomannen in het nummer veroordeelt.
De heer Van den Brandhof vonid de plaatsing zelf
zeer gewenscht, omdat waar verschillend licht kan
vallen, niet steeds alles op dezelfde manier moet
worden gezien."
Mocht het later blijken, M. H., dat het Groepsbestuur ten opzichte van den heer Van den Brandhof
gedwaald heeft, dan komt dit even als alle andere
treurige gevolgen geheel voor rekening van het Hoofdbestuur, welke verplicht was geweest voor het Groepsbestuur in deze treurige zaak meer licht te doen schijnen.
De heer H. K. A. Michelsen verzocht daarop het
woord en zeide:
Mijne Heeren. Wanneer ook ik het woord vraag,
dan doe ik dat in dubbele hoedanigheid van Nederlander en lid van het Verbond.
In de eerste plaats als Nederiander, omdat ik reeds
eenige dagen na de verschijning van het bewuste stuk
hoorde, dat eenigen mij voor den geestelijken Vader
er van hielden.
Dit gal dan ook aanleiding, dat enkelen mij vroegen, hier wel een enkel woord van protest te willen
doen hooren. Ik ben dan ook overtuigd te spreken
uit naam van vele hier aanwezige, maar ook afwezige
Nederlanders, wanneer ik ten sterkste protesteer tegen
inhoud, toon, vorm en strekking van het bewuste stuk.
(Krachtig applaus).
„Onderzoek naar 't vaderschap is verboden" en zoo
zal ook hier de naam van den schrijver wel verborgen blijken en men alleen kunnen gissen en vermoeden, wie het kan geweest zijn.

Zoo hoorde ik eenige oogenblikken geleden, dat uit
een particulier schrijven zou moeten worden opgemaakt, dat de schrijver was, iemand, die nooit op Curacao geweest is. 't Is te hopen, dat dat blijken zal,
waar te zijn, en dat het niet zal wezen een van die
Nederlanders, die vijf, lien of meer jaren op Curacao
gewoond hebben, vriendschap ondervonden, gastvrijheid genoten hebben, die hunne beste en intiemste
vrienden onder de Curacaonaars tellen, wier kinderen
op Curacao geboren zijn en die, last not least, in
dagen van ziekte (en zoo zijn er vele Nederlanders:
op Curacao) van de Curacaosche dames, die gezegd
worden ons te haten en te verachten, een vriendschap,
Heide en deelneming ondervonden hebben, die bown
allen lof verheven zijn.
En als lid van het Verbond zou ik willen vrageli:
Wat moeten wij nu doen? Wegloopen, de heer Snijders zeide het reeds, is het gemakkelijkst. Maar 't is
te hopen, dat niemand meer daartoe zal willen overgaan en dat wij ons bepalen tot een krachtig protest
bij het Hoofdbestuur. Dat heeft eene groote foot begaan door de opname van dat stuk. Men vraagt zich
al: Hoe kan eene vereeniging, die op de le pag. van
haar orgaan afdrukt: : „ons streven is bevordering
van het nationaliteitsgevoel" zulk een daad verrict-iten?
Begrijpt het dan niet, dat als die haat bestond, ze
zeker door plaatsing van dat stuk moest verdubbelen
en als ze niet bestaat, het Hoofdbestuur dan door de
opname wel eens de kiemen daartoe leggen kon! In
elk geval dus had de opname moeten geweigerd
worden.
Was het doel der vereeniging, tweedracht te verwekken, verdeeldheid te brengen tusschen Nederland
en Kolonie,dan zou ze haar doel niet beter hebben
kunnen bereiken.
Ik meen dus te mogen voorstellen, om aan te sluiten bij het protest, zooals het ons door het bestuur
is voorgesteld.
Opnieuw gaf de geheele vergadering door een daverend handgeklap te kennen, dat het in alles wilde
medegaan met het Groepsbestuur.
De heer H. J. C. Henriquez vroeg nu, of het hedenmiddag ontvangen telegram onbeantwoord moest
yen. Dan zou het ontslag van den vertegenwoordiger
als ingetrokken warden beschouwd. Hij vermeent, dat
er een besluit genomen moet worden, omtrent de intrekking of handhaving van het ontslag v.5n den heer
Van den Brandhof.
Hierop ontspon zich een discussie tusschen verschillende heeren. De een wenschte het ontslag gehandhaafd, de ander stelde voor nadere berichten of te
wachten, anderen te seinen, dat het ontslag werd
opgeschort, totdat eindelijk de handeling van het
Groepsbestuur zelf in gelling kwam en men het ontslag van den heer Van den Brandhof wat al te voorbarig vond.
De beer J. H. B. Hellmund meende, dat het bestuur
den heer Van den Brandhof in de gelegenheid had
moeten stellen zich te verdedigen. Zelfs een Pedro
Rebecca werd, na het bedrijven van een vier-dubbelen
moord, niet door het Hof van Curacao ter dood veroordeeld, zonder eerst gehoord te zijn.
De waarn. voorzitter wees er op, dat er ook kort
recht bestond, wat hier kon en moest worden toegepast, het gold hier niet den heer Van den Brandhof
telegraphisch ter dood te veroordeelen, maar eenvoudig te verklaren, dat het bestuur niet langer vertrouwen kon schenken aan een vertegenwoordiger, die
toeliet en het zelf zeer nuttig oordeelde, dat de Groep
beleedigd werd.
De beer J. P. G. Ecker stelt voor om het ontslag
op te schorten.
De beer Snijders zegt, dat er bij hem geen reden
bestaat om vijandig tegen den heer Van den Brandhof op te treden; integendeel is hij hem dankbaar
voor de wijze, waarop de beer Van den Brandhof op
Bonaire het Verbond gesteund heeft. Wij zijn hier
bijeen om te trachten een breuk met het Hoofdbestuur
te voorkomen. Voor zijn persoon kan hij dus met den
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heer Ecker mede gaan.
De heer J. L. C. Monsanto zegt, wanneer het Groepsbestuur het voorstel Ecker overneemt, dan geeft het
een bewijs van zwakte, waardoor het eene motie van
wantrouwen zou verdienen en hij eischt, dat het dan
onmiddellijk zal aftreden.
De heer Snijders zegt, dat het meegaan van het
Groepsbestuur met het voorstel Ecker niet beschouwd
zou mogen worden als een bewijs van zwakte, maar
wel als een bewijs, dat het Groepsbestuur zijne meening omtrent de schuld van den heer Van den Brandhof, handhavende, eene tegemoetkomende houding
tegenover het Hoofdbestuur wenscht aan te nemen.
De heer A. Capriles betuigt zijn volkomen instemming met de handelingen van het Groepsbestuur en
stelt de vergadering voor met hem een votum van het
volste vertrouwen in het Groepsbestuur uit te brengen.
Dit voorstel werd met een krachtig applaus begroet.
De waarn. voorzitter bedankt de vergadering voor
het ondubbelzinnig blijk van vertrouwen en verzoekt
de verdere beslissing over het telegram aan het bestuur
over te later. Dit voorstel vend aigemeen instemming.
De waarn. voorzitter, zegt den leden hartelijk dank
en meent, alvorens de vergadering te sluiten, het
woord nog te mogen verleenen aan den secretaris.
De heer Snijders zegt: Mijne Heeren, de afloop dezer
vergadering heeft mij met vreugde vervuld. curacaonaars Gij hebt bewezen, dat bij U het hart op de
rechte plaats zit. Gij hebt getoond, dat Gij U niet
ongestraft laat beleedigen, loch Gij hebt ook getoond
edelmoedig te kunnen zijn door te toonen, dat liefde
bij U niet in eens kan overslaan in haat. Wanneer
het Hoofdbestuur nu bereid zal zijn onze grieven te
herstellen, dan kan alles nog terecht komen. Dan behoeft er geen vete te ontstaan tusschen het Nederlandsche yolk en zijn Curacaosche breeders; clan
zal er weer samenwerking mogelijk zijn, dan zal het
Verbond nog veel kunnen doen tot hell van het moederland en de Kolonie.
Curacaonaars, wilt gij mij op dit oogenblik toonen,
dat gij mijn land en mijn yolk niet haat? Welnu,
dan zijt gij ook bereid nit voile Borst met mij uit te
roepen: „Leve Koningin Wilhelmina, leve Nederland,
leve onze Kolonie Curacao!"
Met groote geestdrift werden deze vaderlandslievende
uitingen door de vergadering herhaald.
Hierop ging de vergadering uiteen en werd na eenige
discussie door het bestuur besloten 't volgend telegram aan 't Hoofdbestuur te verzenden: „De Kanter,
Dordrecht, Ontzet gehandhaafd tot inlichtingen vol
doen".
Het bestuur heeft gemeend, met het cog op de beschikbare en betrouwbare gegevens zijn besluit te
moeten handhaven.
De onder-Voorzitter, J. C. Wahle.
De Secretaris, J. A. Snijders Jr.

Willemstad, 19 Juli 1c,06.
Aan het Hoofdbestuur van het A. N. V.
te Dordrecht.
Mijne Heeren!
In antwoord op uwe brieven d.d. 1 Mei en 14
Juni j.l. hebben wij de eer U het volgende mede te
deelen:
In de eerste plaats moeten wij U onzen spijt betuigen, dat wij uwen brief van den 1 Mei j.l. niet
eerder hebben kunnen beantwoorden. Ons stilzwijgen
is het gevolg van eene langdurige afwezigheid van
onzen secretaris, en het verblijf van het Hollandsch
ensemble, dat daarna al onzen tijd in beslag nam.
De lezing van het artikel „Storm" in het Aprilnummer van Neerlandia heeft onze ontstemming en
die van uwe brieven d.d. 1 Mei en 14 Juni j.l. onze
groote teleurstelling opgewekt. Hoezeer hadden wij
gehoopt, dat wij na onze protest-vergadering voor het
eerst weder te zamen zouden kunnen komen, om hulde
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te bewijzen aan de mannen van het Hoofdbestuur om-

dat zij het door ons geleden onrecht ongedaan zouden
hebben gemaakt! Helaas, hoe zijn wij in onze verwachtingen teleurgesteld na de lezing van het artikel
„Storm" en het ontvangen antwoord van het Hoofdbestuur.
Is dat dan alles wat de mannen van het Hoof dbestuur te antwoorden hebben op het waardige protest der Curacaonaars, nadat zij in Neerlandia ten
aanzien van de geheele wereld anoniem beleedigd en
gelasterd zijn geworden? Wij moeten zeggen het is
weinig en wij hadden meer verwacht. Geen woord van
erkenning nit uwen mond, dat vorm en toon van het
gewraakte stuk beleedigend en ongepast waren. Geen
woord van erkenning, dat het eene groote font is geweest het stuk anoniem te plaatsen; integendeel, na
zoo diep beleedigd te zijn geworden meet de Curacaonaar van U nog hooren, dat het nuttig geweest is
z64:5 en dat hij zich maar meet verdedigen.
Gevoelt gij nu nog niet, dat de handelwijze van de
redaktie verkeerd is geweest? En als gij het niet gevoelt, zijn dan de gevolgen van uwe daad niet daar,
om U duidelijk te doen zien, dat gij verkeerd gehandeld hebt? Gij streeft naar versterking van den band
tusschen moederland en Kolonie, gij hebt het tegendeel bereikt, verwijdering zal het gevolg van uwe daad
kunnen zijn. En dat hebt gij kunnen voorzien en
daarom alleen hadt gij de anonieme plaatsing van
het stuk reeds moeten weigeren en het bestaan van
onze jeugdige Groep niet in gevaar mogen brengen.
Want mocht onze Groep komen te vallen, dan zal het
voor zeer langen tijd onmogelijk zijn hier iets in de
richting van het Verbond tot stand te brengen.
Gij verwijt den Curacaonaar hartstochtelijkheid.
Maar hoe zouden de mannen van het Hoofdbestuur
zich gevoelen, wanneer men in een blad, over de geheele wereld verspreid, ging verkondigen, dat hunne
dochters alleen huwen om iets van de wereld te zien,
ja zelfs met mannen, die zij haten en zoodoende door
hun huwelijk het bewijs te leveren niet de minste
eigenwaarde en achting voor zichzelf te bezitten? Dit
is slechts een van de vele beleedigingen, welke in het
stuk voorkomen. En hoe zouden zij zich gevoelen,
wanneer men op hunne verontwaardiging antwoordde: „Wij wilden U niet krenken, ons doel was slechts
om dispuut uit te lokken". Voorwaar een fraaie manier
om dispuut nit te lokken.
Het stuk begint reeds met een groote leugen, n.l.
„dat de Curacaonaars de Hollanders en hun land haten." Dat dit een leugen is, k e n en m o e s t de
redaktie van Neerlandia weten. Het zou anders eene
beleediging zijn, zoo weinig kennis omtrent Curacaosche toestanden bij haar te veronderstellen; bovendien de geschiedenis onzer Groep was voor haar
immers het beste bewijs. En waar het stuk nu al
dadelijk met zulk een tastbare leugen begint, had dan
de redactie niet wat meer achterdochtig tegenover den
schrijver, omtrent diens bedoeEng moeten zijn? In
het artikel „Storm" verklaart de redactie niet te besluiten, dat de schrijver X. „gelijk" had, maar dat zijn
opmerkingen in algemeenen zin begrijpelijk waren.
Waarom moesten terwille van die begrijpelijke opmerkingen, zulke beleedigingen mede opgenomen worden? Doch voor wij verder gaan, mijne heeren, stellen wij er prijs op te verklaren, dat het onze vaste
overtuiging is, dat de manner van het Hoofdbestuur in al hunne handelingen ter goeder trouw zijn
en werkelijk meenen, dat zij gehandeld hebben in het
belang van het moederland en zelfs in het belang van
Curacao. Wij mogen niet anders van zulke mannen
veronderstellen, maar dat zij gedwaald hebben is
evenzeer onze v a s t e overtuiging. Tot goed begrip
onzer beschouwingen moeten wij een paar zinnen
aanhalen uit uwen brief 1 Mei j.l. en wel deze:
„Wie waren het, die onbekend met de plaatselijke
toestanden, niet konden gelooven in zooveel hartstochtelijkheid bij een aanval met vrij verweer? Dat
waren de mannen, die met den heer Van den Brandhof in dezen het Hoofdbestuur vertegenwoordigden,
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maar niet wie het geheele Hoofdbestuur zich in deze
een verkaart.
Mijne heeren, uit deze woorden blijkt wat wij reeds
lang vermoed hebben, dat het gewraakte stuk niet
geplaatst is met medeweten van het geheele Hoofdbestuur, doch dat over de plaatsing alleen anderhandeld is geworden met den heer Van den Brandhof, den schrijver en het Dag. Bestuur, dat zijn; de
Alg. Voorzitter, onder-Voorzitter en Secretaris en
daar wij uit de nieuwsbladen weten, dat de Alg.
Voorzitter zich al sedert geruimen tijd, wegens gezondheidsredenen buitenslands bevindt, zoo is het
waarschijnlijk, dat deze ook van de plaatsing niets
geweten heeft. Ten slotte blijven er dus slechts vier
personen over, welke over de al of niet plaatsing met
elkaar van gedachten gewisseld hebben.
Wel heeft op de vergadering van den 28sten April
het geheele Hoofdbestuur zich met deze heeren geheel
een verklaard, maar men stand voor het feit van de
plaatsing en de gevolgen daarvan en het is de vraag
of tot de plaatsing van het stuk besloten zou zijn geworden indien alle leden van het Hoofdbestuur da arover gestemd hadden. Terwij1 in uwen brief gesproken wordt van het geheele Hoofdbestuur, blijkt
het uit het verslag dier Hoofdbestuursvergadering, dat
van de 18 leden er slechts 7 tegenwoordig waren,
waaronder de Alg. onder-Voorzitter en Alg. Secretaris,
zijnde de eigenlijke redactie.
De houding van die 5 overige Hoofdbestuursleden
op de vergadering van den 28sten April is zeer goed
te verklaren uit het feit, dat zij van Curacaosche toestanden nog minder afweten, dan dit met het Dagelijksche Bestuur het geval is en welke weini ge kennis
in bovenaangehaalde regels zelf wordt toegegeven.
Nu is het de vraag : „Wat heeft zich tusschen deze
mannen afgespeeld? Hoe is daarbij de houding geweest van den beer Van den Brandhof en was de redactie wel z(56 onpartijdig als wordt voorgesteld?
Op bladz. 30 van het Februari-nummer, in het
artikel „Storm" en nu weer in uwe brieven van 1 Mei
en 14 Juni j.l. wordt telkens verklaard, dat de redactie onpartijdig is en dat alleen onpartijdigheid haar
tot de plaatsing van het stuk bewogen heeft. Wij hebben van die onpartijdigheid een geheel andere opvatting en daarom zouden wij bier gaarne eens willen
zeggen hoe eene onpartijdige redactie had moeten
handelen.
Toen X. met zijn stuk kwam en het anoniem wilde
plaatsen had de redactie dat moeten weigeren. Had
hij zijn naam er onder willen plaatsen, dan had de
redactie er boven moeten zetten „buiten verantwoordelijkheid van de redactie".
Na de herhaalde verklaring van de redactie moeten
wij wel aannemen, dat zij t h a n s onpartijdig is
en vroeger g e m e e n d heeft onpartijdig te zijn.
Doch dit is de geheele zaak niet. Onpartijdig of niet;
het enkele feit, dat de redactie het beleedigend stuk
van X. erkent als on z e tegenpartij, is voor ons en
onzen arbeid reeds een beleediging.
En hoe is nu de houding van den beer Van den
Brandhof geweest?
De redactie verwijt ons, dat wij tegenover onzen vertegenwoordiger een groote onrechtvaardigheid hebben
begaan, doch wij hebben onze besluiten genomen volgens de officieele aanwijzingen door de redactie verstrekt. Op bladz. 30 van het Februari-nummer, verschuilt de redactie zich geheel achter den heer Van
den Brandhof, inzake de anonieme plaatsing. Zij zegt:
„Slechts dan wordt op den regel groote uitzondering
gemaakt, als de redactie der betreffende
Groep daartoe voldoende aanleiding vindt en den
ernst der bedoeling niet betwijfelt".
Wat volgt hieruit? Dat het slechts van den beer Van
den Brandhof heeft afgehangen of het anonieme stuk
geplaatst werd of niet, en uit deze woorden blijkt dus
nog volstrekt niet, dat de heer Van den Brandhof de
plaatsing afgeraden en zich daartegen verzet heeft.
Aangezien de heer Van den Brandhof zich ook niet
de minste moeite gegeven had om in een brief aan

ons Groepsbestuur zijne houding te verklaren of dit
te doen door een noot bij het gewraakte stuk te doen
plaatsen, waren wij volkomen gerechtigd om hem als
den medeschuldige van het bestuur te beschouwen.
Nu men eindelijk bekend is met den orkaan, die bier
gewoed heeft, wordt ons eerst in uw antwoord van
den 1 Mei j.l. medegedeeld, dat de heer Van den
Brandhof slechts bezweken is voor de gronden der
anderen, d. w. z. den schrijver en twee redactieleden.
Den raad, van iemand, die bijna 20 jaar in de Kolonie geleefd heeft, had men niet in den wind mogen
slaan, vooral niet, nu men zelf zoo ronduit verklaart
zoo slecht op de hoogte te zijn geweest van de Curacaosche toestanden.
Waarom verklaart de heer Van den Brandhof in
Neerlandia zijne houding niet, zeggende: „Ik heb ten
slotte mijne toestemming gegeven, omdat ik dit en dat
waar vind in het stuk" of „ik heb tot het einde toe
mij verzet tegen de plaatsing, doch het heeft niet mogen oaten?"
Heeft het Hoofdbestuur nu nog het recht ons te
verwijten, dat wij ten on r e c h t e een smaad op
den heer Van den Brandhof hebben geworden? Komt
niet alles neer op het hoofd van de redactie zelf?
Hoe heeft zij zich gedragen tegen onzen vertegenwoordiger? Had de ridderlijkheid niet geboden dat de
redactie op bladz. 30 van het Februari-nummer had
medegedeeld, dat het stuk geplaatst werd on dank s
de herhaalde waarschuwing van den vertegenwoordiger onzer Groep? Dat heeft men niet gedaan, en
ware dit gebeurd, den heer Van den Brandhof zou
geen haar op zijn hoofd gekrenkt zijn geworden.
En is de houding van den beer Van den Brandhof
nu werkelijk onberispelijk geweest? In onze oogen
niet; hij had standvastig moeten blijven en niet moeten
zwichten, in elk geval had hij onmiddellijk bij de
plaatsing aan o n s zijn houding moeten verklaren.
Dit heeft hij niet gedaan. Integendeel hij heeft ons
met minachting behandeld en ons geheel beschouwd
als een quantite negligeable. Zoolang het ons niet
blijkt, dat de beer Van den Brandhof zich verzet heeft
en tegen den i n h o u d (zooals die in Neerlandia
verschenen is) en tegen de p 1 a a t sing van het
gewraakte stuk, kunnen wij zijn houding niet onberispelijk noemen.
En nu jets over den schrijver van het stuk.
Wanneer X. een gewoon persoon is aan Wiens oordeel niet meer waarde wordt toegekend dan aan dat
van ieder ander eerlijk man, dan begrijpen wij niet,
dat hij zijn naam niet kan noemen. leder, die eene
rechtvaardine zaak verdedigt, moet zijn naam k u nn e n noemen. Redenen van persoonlijken en gewonen
aard mogen hem daarvan niet terughouden. Als hij
Nederland en Curacao dan zoo lief heeft, moet hij er
ook eenige opoffering voor over hebben en anders
thuis blijven. Zoolang hij zijn naam niet noemt, is dat
voor ons een bewijs, dat er bij hem jets achter zit
dat het daglicht niet zien kan.
De vraag, waarom de redactie het artikel zonder
onderteekening heeft opgenomen, kan zelfs niet beantwoord worden, zonder het spoor van den schrijver
te verraden. Het moet dan toch een persoon zijn, die
dadelijk in het oog valt. Voor den lezer zou het noen
men van den naam volstrekt niet pijnlijk zijn; daarover behoeft de redactie zich niet ongerust te maken.
Het zou eene opluchting geven te weten met welken tegenstander men te doen heeft, en hoe zwaar men hem
wegen kan. Toch zullen we den eisch van het noemen
van den naam laten vallen en dien X. maar laten loopen. Deze zal met zijn geweten nog genoeg te stellen
hebben.
Dat de redactie het gewenscht acht X. niet meer
aan het woord te laten is eene goede gedachte. X.
mag eerst wel een lesje gaan nemen in goede vormen
en manieren, voordat hij ooit weer de pen opvat om
in het publiek te schrijven.
De wijze, waarop het eerste stuk 11.til den beer
Euwens geplaatst is, heeft op ons ook geen goeden indruk gemaakt.
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De redactie heeft het zwijgend aangenomen en den
indruk gegeven, dat zij het stuk niet d u r f d e weigeren. Aannemen was haar plicht, dus de plaatsing
is volstrekt geen blijk van onpartijdigheid. Wij zeggen dit, omdat de redactie in die plaatsing een bewijs
van onpartijdigheid ziet.
„Geteekend of ongeteekend, de inhoud van het artikel bleef dezelfde", staat er in uwen brief. Dit is volkomen waar, doch het is ons niet onverschillig te
weten in welke verhouding de schrijver tot Curacao
staat of gestaan heeft. Daarmede verandert wel degelijk de strekking en de waarde van het stuk. Was het
stuk onderteekend, dan zouden we de redactie ook niet
hebben beschuldigd van partijdigheid.
Het Hoofdbestuur staat verbaasd, omdat deze eerste
scherpe kritiek zulk een orkaan heeft veroorzaakt op
Curacao en schrijft het toe aan de ongewoonheid van
Curacao om van buiten of besproken te worden.
Als eerie Kolonie gewoon is in den laatsten tijd besproken te worden, dan is het wel de onze. Is de
litteratuur over Curacao, de redactie dan geheel onbekend en weet zij niet, dat het reeds meermalen gebeurd is, dat de toestanden op Curacao dikwijls zeer
scherp gekritiseerd zijn en dat het dus thans volstrekt
niet de eerste keer is? Nooit echter heeft zulk een
e e r 1 ij k kritiek, zulk een verontwaardiging opgewekt, omdat zij geschiedde met open vizier. De
Curacaonaar beschouwt een eerlijke kritiek volstrekt
niet als een smet. Wordt een kritiek geleverd op ridderlijke wijze en in fatsoenlijken vorm, dan zou men
dadelijk zijn wederwoord klaar hebben.
Het stuk van X. is echter geen kritiek, het heeft
er niets van. Het is eene opeenstapeling van beleedigingen, welke het Curacaosche yolk niet heeft
verdiend en welke nooit eene plaats had mogen vinded in Neerlandia. Dit wil de redactie nog steeds
niet inzien en erkennen. Toch moet dit voor ons een
eerste eisch zijn om weder met het Hoofdbestuur te
kunnen samenwerken.
Er zijn twee zaken: le. De inhoud van het stuk;
2e. De toon, vorm van het stuk en de wijze waarop
het geplaatst is geworden.
Tegen ad. 2 hebben wij bier geprotesteerd en zoolang de redactie niet erkent, dat de vorm, beleedigend
en ongepast was en de anonieme plaatsing verkeerd,
zoolang kunnen wij over den inhoud niet van
gedachten wisselen.
„Het artikel is samengesteld uit gegevens door Curacaonaars zelf verstrekt". In ieder land heeft men
eerlijke en onbetrouwbare menschen. Curacao maakt
daarop geen uitzondering. Zoolang we dus niet beoordeelen kunnen tot welke categorie die inlichtingen
gevende Curacaonaars behooren, heeft de verklaring
van de redactie voor ons geen waarde.
„Op haren weg is een eerlijk man gekomen, die haar
heeft toegeroepen, enz."
Altijd beroept de redactie zich op die eerlijkheid
van X. Dat X. eerlijk is, moeten wij maar op gezag
aannemen, maar kunnen de redactieleden zich daar
.in niet vergissen? Tegenover X. staan honderden
op Curacao, die de redactie toegeroepen hebben : „Die
X., die zulk een stuk geschreven heeft k a n geen
eerlijk man zijn".
Beschouwt de redactie X. nu nog als een eerlijk
than, nu hij na al het gebeurde er nog steeds in volt
hardt zijn naam te verzwijgen? Is uit al het gesprokene en geschrevene nu nog niet genoeg gebleken,
dat het stuk van X. bijna niets dan leugen en laster is?
Dat onze eisch om alles wat de Curacaosche pers
over deze zaak geschreven heeft of nog zal schrijven
in Neerlandia op te nemen een onmogelijke eisch is,
zien wij niet in.
Het artikel „Storm" heeft den lezers van Neerlandia
welke buiten de zaak staan geen denkbeeld gegeven
van hetgeen er tusschen de Groep en het Hoofdbestuur voorgevallen is. Ter verduidelijking had eerst
de mededeeling moeten voorafgaan van de wisseling
onzer telegrammen en de kritiek van onze pers over
het gewraakte artikel en onze vergadering. De pers
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toch geeft de meening van het yolk weer. Toch willen wij dien eisch laten vallen, om niet onverzoenlijk
.te zijn.
En hiermede, mijne heeren, zijn wij gekomen aan
het einde onzer beschouwingen, welke het gevolg zijn
van de lezing van het artikel „Storm" en de brieven
van het Hoofdbestuur. Zij waren noodig om onze
houding in deze zaak te verdedigen en te verklaren.
En nu staan wij andermaal voor de vraag: „Wat
nu gedaan?" Alle plaatselijke bladen hebben na het
artikel „Storm" voorspeld, dat het gedaan zou zijn
met onze Groep, inzien het antwoord van het Hoofdbestuur niet bevredigend was. Nu is dat antwoord
er, het heeft ons teleurgesteld, dock toch hopen wij,
dat de voorspelling niet uitkomt.
Wij willen niet onverzoenlijk zijn, omdat wij begrijpen dat de mannen van het Hoofdbestuur moeten
zijn, nobele mannen, die in al hun handelingen het
belang van het vaderland voor oogen hebben. Wij
moeten dus aannemen, dat wanneer zij gedwaald hebben, dit geweest is ter goeder trouw. Wij waardeeren
het dan ook, dat het Hoofdbestuur met verontwaardiging alle schuld van zich afwerpt in beleediging van
het heele Curacaosche yolk en dat het zijn spijt betuigt een schijn van schuld op zich te hebben geladen.
Wij zijn het met U geheel eens, dat Curacao door
en met het Verbond eene betere toekomst tegemoet kan
gaan en dat de val van onze Groep, die in samenwerking met het Hoofdbestuur reeds zooveel goeds
tot stand heeft gebracht, een slag zou zijn voor onze
Kolonie.
Ook zijn we er van overtuigd, dat het Verbond alle
krachten zal inspannen om mede te werken tot den
bloei onzer Kolonie. Wij zullen dus meer verzoenend
optreden en onze eischen lager stellen.
Wanneer nu het Hoofdbestuur bereid zal gevonden
worden in het September-nummer van Neerlandia het
woordelijk verslag onzer laatste algemeene vergadering (hetwelk U reeds toegezonden werd) en dezen
brief op te nemen, alsmede daarin ruiterlijk te erkennen,
dat de toon van het gewraakte stuk beleedigend en
ongepast was en de anonieme plaatsing verkeerd is
geweest, dan zullen wij rekenen, dat aan de eer is
voldaan.
Tegen ieder, die in Neerlandia met open vizier
tegen het Curacao-nummer ten strijde willen trekken,
zullen wij de handschoen opnemen.
Dit is in deze zaak ons laatste woord.
Mocht het Hoofdbestuur niet genegen zijn ten
v o 11 e aan onze b i 11 ij k e eischen te voldoen,
dan kunnen wij U de stellige verzekering geven, dat
tot de onmiddellijke ontbinding van de Groep Nederlandsche Antillen besloten zal worden.
Wij vertrouwen echter, dat het Hoofdbestuur na al
het geschrevene en gesprokene over deze zaak thans
wel tot andere gedachten zal zijn gekomen en dus ook
bereid zal gevonden worden het geledene onrecht
openlijk te herstellen.
Moge dan ook in de toekomst de band tusschen
onze Groep en het Hoofdbestuur weder zoo sterk
worden als voorheen en mogen door onderlinge samenwerking vele daden tot stand gebracht worden,
welke zullen strekken tot heil van het vaderland en
onze Kolonie en tot versterking van den Nederlandschen stam.
Hoogachtend,
Het Groepsbestuur,
(w. g.) J. Moller.
L. v. d. V. Zeppenfeld.
H. J. T. Boomgaart.
Mej. C. Henriquez.
Ed. Lansberg.
Moses S. L. Madiiro.
J. C. Wahle, onder-Voorz.
J. A. Snijders, Secretaris.
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Nederland.

Wederkeerig Dienstbetoon
AFRIKA.
Oranje Rivier Kolonie.
83. Reddersburg — J. B. JANSEN VAN
RYSSEN — 85 — onderwijzer — '74 — II, I, VI,
VIII, IV (Z.-Afrika) — Zeer weinig.

95. D e 1 d e n (Overijsel) — J. N. VAN HESTEREN — 96 — Hoofd der school — '63 — I, III,
VI, VIII — Onderwijs, landbouw- en fabriekstoestanden in Twente, gebruiken ten plattelande, gelegenheid tot het aanleeren van de Ned. Taal door vreemdelingen — Veel.
96. 's Gravenhage — G. C. E. KOFFLER
— 93 — Genealoog en heraldikus — '82 — 22 Suezkade — II, VI, VII (Ex-libris).
97. Rotterdam — W. VAN REDE — 92 —
'80 — 21 Schie — I, III — Militaire zaken.

AMERIKA.
Argentinie.
84. Cordoba (Cuidad) — W. FEENSTRA —
87 — spoorweg-machinist — '76 — Volledig adres
vereischt: Senor Don Guillermo Feenstra, Estacion
F. C. C. A. -- II, III, VI — Snelschrift Groote —
Veel tijd.
Mexico.

VERBETERING.
Stamboeknr. 10 is niet J. Ch. Engelbert, maar
J. C. E. Slotemaker.
Stamboeknr. 81 is niet De Pestiers, maar D e
Pesters.
Sleutel.

85. Cardenas (Tabasco) — W. C. DE WIT —
91 — Caoutschouc- en cacaoplanter — '79 — II, IV
(Tropisch Mexico).

Stamboeknummer.

Volgnummer
in
1906.

Suriname.

83
84
85
86
87

93
89
83
92
84

86. Paramaribo — D. G. J. BOLTEN —88
— Mil. apotheker — '71 — Gongrypstraat — VII
(vlinders, kevers, gedroogde planten, mutten, postzegels), VIII, II, III, IV (W.-Indie; Surinaamsche voedingsmiddelen, natuurvoortbrengselen, inlandsche geneesmiddelen) — Weinig.
87. Paramaribo — S. F. DUURVOORT —
89 — '34 — A. 10 Gravenstraat — I, V, VII
(prentbriefkaarten: bijzonder portretten, kunstafbeeldingen; biedt in ruil postzegels en prentbriefkaarten
van Suriname).
88. Paramaribo — L. I. S. REDAN — 95
— onderwijzer — '85 — E. 154 Hofstraat — II, III,
IV (geven en ontvangen), VI, VIII — Veel.
89. Paramaribo — SAM DA SILVA — 84
— Ambtenaar — Klipstraat — VIII, VI, IV (W.-Indie: Suriname), I — Weinig.
90. Paramaribo — A. L. WAALDYK —90
— Onderwijzer — '88 — C. 53 Maagdenstraat — 1
(Surinaamsche toestanden in vergelijking met Nederlandsche, kunsten, wetenschappen), IV (Suriname) —
Riens Balt (beginner).

Stamboeknummer.

Volgnummer
in
1906.

88
89
90
91
92

86
87
90
85
97

Stamboeknummer.

93
94
95
96
97

Velanummer
in
1906

96
91
88
95
94

Vragenrubriek.
3. Kan een der leden van het A. N. V. of van de
afdeeiing W. D., mij raad geven in het volgende
geval?:
— Een jonge vrouw, afkomst Fransch, maar van
opvoeding en denkwijze Hollandsch, ook vloeiend
Hollandsch sprekend en Engelsch en Duitsch machtig;
tegenwoordig werkzaam in een zaak in N.-Frankriik
als secretaresse en kashoudster, tevens bij voorkomenae
gelegenheid als boekhoudster en factotum, in bezit
van acte Middelbaar Fransch A — zou gaarne door
een betrekking of conversa-tie-lessen
in staat gesteld zijn, zich weer in Holland, heist Den
Haag, te vestigen. Zij zou daarmee voldoende moeten kunnen verdienen om zichzelf en haar kind itonderhouden.
Zou iemand mij kunnen inlichten omtrent mogelijke
plaatsing of gelegenheid tot lesgeven als bovenbedoeld?
Stamboeknummer 30.

Belgie.

4. Wie kan mij de nummers 5, 8, 16 en 17 bezorgen van de „Chambard Socialiste": in ruil kan ik
geven nos. 21, 29 en 30, alsmede eenige nummers van
„La feuille".
W. D. 1.

91. Antwerpen — H. W. VAN GEERTRUYDEN — 94 — Student in de medicijnen — '86
98 Van Kerkhovenstraat — V (letterkunde), IV (ontvangen), VII (prentbriefkaarten: portretten van groove mannen en schilderijen) — Weinig.

Ingezonden.

EUROPA.

92. Kasterlee — J. VAN GORP — 86 — Student lid. Germaansche philologie — '83 — 102 Naamsche Steenweg Hederlee bij Leuven — II, V, V I, I
— Weinig.
93. Mechelen — V. HEYMANS — 83 —
Drukker — '61 — 12 Hazenstraat — I (Godsdienstige aangelegenheden, geschiedenis en hedendaagsche
toestand der vodsdiensten), VIII.
94. Oostende — R. VAN OYEN — 97 — Geneesheer (oogziekten) '79 — 28 Leopoldlaan — II.
(Oogheelkunde, bakteriologie, natuurwetenschappen.
ontwikkelingsleer), VII (Schelpen, zeeplanten, vlinders en kevers) — Weinig.

Samenwerking van Hollandsch en
Vlaamsch-Belgisch kapitaal.
„Voorbij zijn de dagen, toen de Regeering zich houden kon buiten het aanmoedigen van handelsondernemingen. Er placht eene soort van opvatting te bestaan, dat handelszaken iets geheimzinnigs waren, de
bezigheid eener beperkte clique, welke alleen in het
bezit was van de orakelen der wijsheid; en waarmede
de Regeering nauwelijks ondersteld werd, in voeling
te zijn. Bat was ten alien tijde een dwaze leer".
Aldus Lord Curzon (Onderkoning en Ocuverneur-

257

NEERLANDIA.

Generaal van Britisch-Indie van 1808-1905) in zirite
begrootingsrede van 29 Maart 1905.
Indien het juist is, dat het thans tot de taak der
Regeering behoort, handelsondernemingen van hare
onderdanen aan te moedigen, mag men aannemen, dat
het Alg. Nederl. Verbond zich ten doel stelt, jets dergelijks te doen voor de leden van den Nederlandschen
Stam als zoodanig (zie art. 2 der Statuten). Het zal
zich dienen te onthouden van die handelspolitiek,
welke op het gebied der Regeeringszorg- valt, m'ar
zal zich op de hoogte moeten stellen van datgene,
wat voor het stoffelijk bestaan van ..Groot-Nederland"
van belang is; en deze kennis zal het op doelbewusfe
wijze in dienst moeten stellen van de bevrediging von
de stoffelijke behoeften van den Nederlandschen Siam.
De lezers van Neerlandia zullen met belangstelling
vernomen hebben, dat het Hoofdbestuur zich voorstelt,
de samenwerking tusschen Hollandsch- en VliamFch
kapitaal — inderdaad een Stambelang — te bevorderen door het oprichten eener Tiidschriffen-Maatschappij. Meer uitgewerkte plannen zullen vermoedelijk
spoedig verschijnen.
Het denkbeeld, om de uitbating der Kempische steenkolenmiiinen aan den welstand van Vlaanderen ten
goede te doen komen, is stout genoeg, en in staat
groote verwachtingen te wekken, maar m. geen plan
ter bevordering van stambelange n.
Als zoodanig moet wel beschouwd worden het on
het Brusselsche Congres voorgedragen ontwerp van
eene nractische toenadering tusschen den Vlaamschen
en Hollandschen middenstand op allerlei gebied
(Congres- en Tentoontlellitigswezen, wederzijdsche
bezoeken, enz.).
A. B. COHEN STUART.
's Gra venhag e, 10 October 1906.
Clf
Koninginnefeesten 1906 te Rosario de Santa Fe,
Republiek Argentinie.
Mij, als secretaris der feest-commissie, is de vereerende en zeer aangename taak opgedragen, van de
alhier gehouden feesten ter gelegenheid van den verjaardag van H. M. de Koningin, voor het maandblad
van het A. N. V. verslag te mogen geven.
De feesten door bovengenoemde commissie ingericht, bestaande uit een kinder- en avondfeest, mogen
wederom bijzonder goed geslaagd heeten.
Het kinderfeest, des middags gegeven, is voor de
kleinen, zooals vele moeders ons gettfgden, zeer genotvol geweest. Doch al ware ons dat niet gezegd
geworden, wij wisten het bij het zien van de glundere gezichtjes, kijkende naar de grappige tooneeltjes,
die de kinematograaf te aanschouwen gaf, welke soms
aanleiding gaven tot uitbuudige vroolijkheid. Deze
vertooningen werden afgewisseld met het zingen van
vaderlandsche liederen en het gebruik van velerlei
versnaperingen.
Een alleraardigst gezicht was bet, ongeveer honderd kinderen, in hun beste plunje met een oranjestrikje op de borst, zoo vroolijk bij elkaar te zien.
Ondanks deze feesteilijke aanblik, bekroop mij toch
een oogenblik een eenigszins droeve gedachte en wel
dat vele dier kinderen de Hollandsc1e tall n'et goed
meer of in 't geheel niet kennen. Bij kinderen hier
geboren, komt dit laatste helaas te veel voor. Len
afdeeling van het A. N. V. zou bier nuttig werk kunnen verrichten.
Het avondfeest is ook uitstekend van stapel geloopen.
Het programma bestond uit het zingen van de
volksli ederen door een rmisjeskoor, 't hcuden van
voordrachten, solo-zang en het zingen door alle aanwezigen van een voor het leest vervaa rdfgd feestlied. 1)
Evenals bij het kinderfeest, was ook hierbij onze
1 ) Van den heer H. J. Harting.

Red.

zeer geachte consul, de heer Van Oppen, tegenwoordig.
De feestrede werd uitgesproken door den voorzitter
der feestcommissie, de beer G. A. Gulden. In deze
rede werd op uitnemende wijze uiteengezet waarom
ook de Hollanders in het buitenland alle reden hebben om den 31 sten Augustus tot een waren feestdag
te maken. Hij schetste in korte treken 't ele gcede,
dat wij aan het Oranjehuis, in 't bijzonder aan onze
Koningin te danken hebben, daartoe o. m. niet te onpas gewag makende van de moeitevolle tocht onzer
Koningin naar Zeeland, tijdens den watersnood, welke
tocht getuigde van zulk een diep medegevoel met 't
lijden van Haar yolk. Verder wees spreker er met
zekeren, rechtmatigen, trotsch op, dat Rosario het
eerst op 't denkbeeld is gekomen, den 31sten Aug.
voor alle landgenooten alhier, tot een feestdag te maken; dat reeds eenige keeren achtereen aan dat plan
uitvoering is gegeven en dat nu voor de eerste maal
de Kolonies Buenos-Aires en Santa Fe, dat goede
voorbeeld gevolgd hebben. Na nog met voldoening
melding te hebben gemaakt van de eendracht, die
hier onder de landgenooten heerscht, o. a. ook blijkende uit den steun, die de commissie van alle zijden
mocht ontvangen en na ten slotte met eenige zeer
waardeerende woorden den consul te hebben toegesproken, eindigde spreker zijn zeer toegejuichte rede.
Na deze rede las de voorzitter eenige telegrammen
voor. Eerstens, dat van H. M. de Koningin, waarin
dank werd betuigd voor den Haar gezonden telegrafischen gelukwensch; Coen volgde voorlezing van
eenige telegrammen van feestvierende zustercommissies.
Daarna hield de consul een rede. Deze wekte in
uitstekend gekozen bewoordingen tot liefde voor het
vaderland op, tot voortdurende eendracht onder de
leden der Kolonie, tot 't hoog houden van onzen,
zoo goed gevestigden Hollandschen naam, zoodat wij
nooit het huisgezin, waaruit wij zijn voortgekomen,
waarvan hij onze Koningin als de Moeder beschouwde,
oneer zouden aandoen.
Deze rede werd ook geestdriftig toegejuicht.
Hierna werden de verschillende nummers van het
programma uitgevoerd, die blijkbaar Her in den
smaak van het vrij talrijk publiek (ongeveer 400 personen) vielen.
Een opgewekt bal besloct dezen avond, die bij alien
in de meest aangename herinnering zal blijven
Ter nabetrachting nog een enkel woord.
Het is wederom gebleken, dat niets zoo bij uitstek geschikt is om den band met het vaderland te
versterken, de liefde voor onze Vorstin levendig le
houden, dan dergelijke samenkomenkomsten van alle
Hollanders, zonder onderscheid van rang of stand.
De broederlijke omgang, het zingen van de vaderlandsche liederen, zelfs de wijze van feestvieren, het
werkt er alles toe merle om de patriottische gevcelens wakker te houden of weer eens wakker te schudden,
Doch vooral doet dat het vaderhndscl-e lied. De7e
liederen den kinderen te leeren, verder alle landgenooten in de gelegenheid te stellen Hollandscbe bce1, en te bekomen, 7iet, dot is iets wa n rtoe het flier ook
komen moet. En dat kan bereikt worden en misschien
nog meer, wanneer bier wordt opgericbt en afdeeling
van het A. N. V.
De voorzitter van de feestcommissie, vertegenwoordiger van het Verbond, zal trachten bier zulk een afdeeling te stichten.
Onze voortvarende voorzitter kennende, mogen
de gegronde hoop koesteren, binnen niet 1-trgPn
zulk een afdeeling bier rijk te zijn.
H. J. HARTING.
t3g
Plaatsing in den vreemde
In 't laatste no. van Neerlandia staat een ingezon
den stuk over het verschaffen van betrekkingen in den
vreemde aan studeerende Vlamingen door leden van
W. D. De inzender vergeet, dat 't dikwijls zeer moeielijk is in deze ook maar 't minste te doen. Vooral
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hier valt zulks zeer tegen. Eerst dan als de belanghebbende persoonlijk gaat zoeken, en tevens met voldoend kapitaal achter zich, zou men misschien eenig
resultaat kunnen hebben. Onlan gs was hier een doctor
in de wijsbegeerte, van een college in Belgie, lid van
A. N. V., die bij mij kwam met zulk een verzoek. Tot
mijn spiit kon ik niets anders dan dezelfde inlichtingen
geven, die, in 't Maart-nr., bladz. 61 van Neerlandia
zoo uitvoerig door den heer Oudschans Dentz zijn
medegedeeld, en toegang aan eenige bekende personen.
Londen.

D. KR ABMAN, oud-vert. A. N. V.
Cg
Aan de Redactie van Neerlandia.
Mijne Heeren,

Met verwondering en verontwaardiging las ik in een
plaatselijk blad, dat de afgevaardigden van het 29e
Nederlandsch Kongres, die door den Koning
ontvangen werden, zich met hem in het Fransch
onderhielden.
Men zal mil natuurlijk tegenwerpen, dat zij niet anders konden, daar Leopold II in die taal tot hen het
woord richtte.
Ik vind dit vooral van het grootste belang, en
wenschte er wel nadere inlichtingen over te bekomen,
en dat ik hierin niet alleen sta, meende ik van andere
leden ook reeds te hooren. Natuurlijk is het onze vorst
niet die om de eer gevraagd heeft eene afvaardiging
van het Kongres te mogen ontvangen, wel andersom.
In welke taal werd de briefwisseling daaromtrent
gevoerd? Werd het Inrichtend komiteit verwittigd, dat
de voertaal gedurende de ontvangst het Fransch zou
zijn? Zoo ja, dan had het Komiteit ervoor moeten
bedanken. We moeten onze taal doen eerbiedigen om
het even tegenover wie ook. Werd het niet verwittigd,
dat de ontvangst ten Paleize niet in het Nederlandsch
zou geschieden, dan hebben wij het niets te verwijten.
Wel, in ieder geval, aan de heeren van de afvaardiging. Zij hebben onzen bestrijders een wapen in de
hand gegeven, dat tegenover ons zal gebruikt worden.
Zij hebben de schijn op zich geladen alsof zij slechts
trachtten naar eenige officieele „faveurs". Door hunne
handelwijze steunen zij het beweren der anti-Vlaamschgezinden; „dat de gansche Vlaamsche beweging maar
is een iacht naar plaatsjes".
De Koning heeft Fransch gesproken! Maar laten
we hem er buiten, trachten we niet vast te stellen in
hoeverre hij ziin plicht deed, of zich schikte naar de
regels der beleefdheid. lets staat vast, d. i. dat de
leden van het Kongres, ontvangen als vertegenwoordigers van het Nederlandsch element over gansch de
wereld, hunne taal niet hadden mogen verloochenen.
Zeker ziin er onder hen velen, die zich om den broode,
hoefden in acht te nemen, maar dat er niet een enkele
zelfstandige, Mite Vlaming was, die, trotsch op zijne
taal en Fier op ziin recht het durfde, de etiquette met
de voeten te treden, het Vlaamsch te handhaven, en
aan den Koning een bescheiden wenk te geven, dat verwondert mil bovenmate. Aller oogen waren op hen
gericht! Nu eindelijk zou het problema van het al of
niet Vlaamsch spreken met Leopold II opgelost
worden!
Eilaas, eilaas!
De receptie was eene komedie, eene oogverblinding
en een...... kaakslag voor de Vlaamsche beweging.
Hoe ernstig het overigens sommige toongevenden
met onzen strijd meenen, blijkt uit de feiten, die ik
nog neerschrijf, alhoewel ik ze oneindig min belangrijk en min treurig vind dan het hierboven aangehaalde.
Een beer, Kongreslid, neemt na het door en door
Vlaamsche Beiaardconcert te Mechelen plaats in de
trein, en wil zich nevens een der voornaamste leden
van het Nederlandsch Kongres plaatsen. Hij wordt
hier echterin verhinderd met de woorden : „Cette
place est prise, Monsieur!"

Hoorde ik ook niet van een der Kongresleden op
den koer der Libertusschool le Mechelen spottenderwijs zeggen: „Er wordt hier lekker Fransch gesproken".
Om te sluiten: Wat werd er gemompeld van
Fransche spijskaarten op een feestmaal aan leden van
het Kongres aangeboden?
Dat een kleine bediende zich veroorlooft tegenover
het publiek Fransch te spreken, van alle kanten zullen
protestation opstijgen, mar onze taal wordt ongestraft
in de molder gesleept door onze merle-Vlamingen.
Is het dan wonderlijk dat velen, die het goed meenden, zich, ontmoedigd door sommige voorbeelden
van onze voormannen, teruggetrokken uit den strijd
en voor a ltijd vervreemd bliiven!
Met dank voor de opname
Hoogachtend,
G. DE GUCHTENAERE.
Ledeberg, 5 Sept. 1906.
De Vlaamsche redactie keurde de opneming van dit
stukje goed, maar laat de verantwoordelijkheid voor
toon en inhoud aan den schrijver.

Cr
Holland op zijn malst.
Veroorloof mij, naar aanleiding van een berichtje
„Holland op zijn m9lst" in het vorige nummer van
Neerlandia, onder Uwe aandacht te brengen, dat het
in ieder land en gelukkig ook no g in het .malle"
Holland als een plicht der beleefdheid wordt beschouwd, een gast aan te spreken in de taal, welke
dezen het best machtig is.
Mocht het dus nog verwondering baren, dat de
Senatus Veteranorum van het Utrechtsch StudentenCorps zich met de vertegenwoordiging van den
Vlaamschen Studenten Kring in 't Fransch onderhield, dit feit is heel eenvoudig daardoor te verklaren, dat de Senaat bovengenoemde regel van wellevendheid in practiik heeft gebracht.
Beide afgevaardigden spraken onder elkander steeds
Fransch en werden daarom bij aankomst in ' t
Fransch ontvangen.
Later bleek, dat een van hen Hollandsch spreken
kon en dat ook liever deed; de ander had waarschijnlijk wel eens gehoord, dat er eene Hollandsche
taal bestond.
Onze Senatoren nu, hebben zeker gedacht: „We
hooren dien afgevaardigde liever Fransch spreken,
want zijn Hollandsch is... erbarmelijk".
Het verschrikkelijke Fransch onder Senatoren werd
ten minste door de Vlamingen begrepen, het erbarmelijke Hollandsch (?) van onzen Jaalbroeder" vermocht niet bij onzen Senaat den indruk te vestigen,
dat het werkelijk eene Taal was.
Bekentenissen, als waarvan in Uw berichtje sprake
is, pleiten niet voor den goeden smaak van den gast
die ze aflegt, het berichtje zelf pleit niet voor de wellevendheid van zijn zegsman, die naar blijkt, tiidens
de laatste Lustrumfeesten ook gast van het U. S. C.
is geweest.
Over het gebrek aan wellevendheid van onzen Noorderbroeder verbaten wij ons echter gemszins, We
hebben bier in Utrecht tijdens de Maskerade-week
zooveel onwellevende, ja onhebbelijke Noorder-„broeders" op bezoek gehad, dat we haast wel kunnen
raden uit welken koker het boos bedoelde berichtje komt.
Met dank voor de plaatsing,
Uw dw.,
A. LUGT,
Oud-Schrijver Utr. Stud.-AId,
of

NEERANDIA.
Ned. Proefschriften voor Vlaamsche Studenten.
Naar aanleiding van het ingezonden stuk van den
heer P. Cool meen ik te kunnen volstaan met de
volgende opmerkingen.
1 0 . De verzending der ontvangen proefschriften ge
schiedt, zooals zij plaats vindt, na overleg met de
Vlaamsche Studenten;
2 0 . Waar de heer Cool zegt den tegenwoordigen
schrijver der Studenten-Afdeeling Leiden (den heer
Welcker) geen verwijt te willen maken, moet zijn
stukje tegen mij, den voorganger van Welcker, gericht zijn. Maar hoe kan hij dan zeggen „een groote
verzameling" te hebben zien liggen? Er is nooit een
groote verzameling geweest en de heer C. kwam
nooit op mijn kamer!
30 . Ik hoop, dat de toezending van proefschriften,
ten behoeve onzer Vliamsche vrienden, niet onder (le
onjuiste klachten van den heer C. zal lijden, ik
w e e t, dat van die proefschriften een zeer nuttig gebruik wordt gemaakt. Dat de proefschriften altijd
dadelijk gelezen moeten worden om nut te stichten
(uit vrees, dat ze anders verouderd zijn ! !) is natuurlijk te dwaas om alleen te loopen.
R. E. KIELSTRA.
Leide it, September 1906.

Hooggeachte Redactie!
Mag ik U beleefd verzoeken het onderstaande als
mijn antwoord op het ingezonden stuk van den heer
P. Cool in Uw laatste nummer to willen opnemen.
Ik vermoed, dat de heer Cool doelt op een verzameling proefschriften, welke hij ten mijnent heeft
gezien omstreeks Juni 1906.
Laat ik hem dan het volgende mededeelen: Van
die verzameling was het bestaan noch mij, noch mijn
voorganger bekend. Zij waren mij toen juist plotseling door een oud-secretiris uit vervlogen jaren toegezonden, welke ze blijkbaar niet opgezonden had.
lk heb mij gehaast ze te schiften en de proefschriften welke de heer Cool het „mis"noegen had te aanschouwen zijn nu reeds lang en breed op de plaats
hunner bestemming.
Verder verzoek ik den heer Cool nooit weer onjuistheden neer te schrijven als dat alle on ze p r o e fs c h r i f ten van 1904-1906 nog bij mij aanwezig
zouden zijn; het zou de schenkers slechts op het
dwaalspoor brengen, dat ze het geven eigenlijk evengoed konden laten. Wat de heer Cool zag waren
bovenbedoelde verzameling uit 1904, verder alleen
de allerlaatste proefschriften uit het jaar 1906, want
nog in Febr. is door mij een heele koffer met proefschriften uit het dan vorloopen halfjaar mee naar
Brussel en Gent genomen en daar aan de bibliotheken der Vlaamsche Studentenkringen geschonken, waar
ze dankbaar zijn aanvaard. De proefschriften thans
weer verzonden, zijn die, welke de heer Cool 2-ag,
voor een deel derhalve uit 1904, benevens die tu,3schen Februari en de groote vacantie verschenen, nit
de laatste vijf maanden, dus waarin promoties hebben
plaats gegrepen.
De heer Cool wordt dus beleefd dock dringend
verzocht mede ter wille van het goede doel zijn woorden in bovenstaanden zin to herroepen. Hij is er toch
zeker evengoed als ik mede bekend, dat van dergeliike
valsche voorstellingen, helaas altijd iets hangen bliift.
U dankend voor de opneming,
Hoogachtend, Uw dw.,
A. WELCKER,
Schrijver Stud.-Afd.
Leiden 1905-1906.
Leiden, October 1906.
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Aan de Redactie van Neerlandia.

Met groote verwondering las ik in een der
nummers van Neerlandia de verklaring der Redactie,
dat ik of en toe in Neerlandia de ergernis zal moeten
ervaren van „deelname" en hare kornuiten, omdat er
ongestoord zooveel „tijd- en momentopnamen" zijn
genomen ) en zooveel „toename" en „afname" is
vastgesteld, dat zij er zich in berusting bij nederlegt.
Ik mag dus verwachten dat weldra als er nog wat
meer, ik meen "meerdere" vermomden tot „verkapten"
gemaakt, kwade zaken „aangesticht", reden „onderbroken", wenschelijke zaken „doorgevoerd", te verwachten gebeurtenissen „aan den vooravond" geplaatst zullen zijn, de Redactie zich ook daarbij met
berusting zal nederleggen.
Misschien gaat zij dan spoedig nog wat verder en
staan wij „aan den vooravond", dat zij met .voorlief de" het „voorheerschen" van al dat moois aanziet
en dat zij zich diets maakt dat dit aan de Nederlandsche taal „ten goede komt", al zoude willen Prof.
J. van Vloten dit alles ook „vermofschen in de sleclite
beteekenis van het woord" van onze rijke moedertaal
genoemd hebben.
Maar de Redactie dient zich dan ook gelijk te blijven
en zich b.v. bij „visite, invitatie, menu", neder to
leggen, want er werden duizenden visites gebracht,
invitaties gedaan en menu's gedrukt, lang voor dat
men kon voorzien, dat er ooit „momentopnamen"
zouden bestaan.
Deze en zoovele andere woorden, waarlegen Neerlandia den strijd heeft aangebonden, zijn bovendien
veel minder gevaarlijk en weerzinwekkend, want zij
blijven het kenmerk dragen van vreemdelingen to zijn
en willen zich niet voor Nederlandsche woorden doen
doorgaan, terwij1 „opname en hare kornuiten", evenals de andere door mij aangehaalde woorden, zich
als Nederlanders „verkappen" (! ) en de echte landskinderen trachten to verdringen.
En de Redactie van Neerlandia, die op bladz. 120
de woorden van M. de Vries: „Eene natie, die hare
taal niet in eere houdt, verloochent haren volksaard,
verspeelt hare vrijheid en is den ondergang nabij"
tot zinspreuk neemt, en van wie dus mocht verwacht
worden, dat zij op de bres zoude staan om dat vreemde
gebroed buiten de grenzen to houden, verklaart dat
zij zich in berusting bij het binnendringen van een
deel van dat gebroed nederlegt, en dat dit nu en dan
op de gastvrijheid van Neerlandia mag rekenen.
Er zijn er zelfs, zegt de Redactie verontschuldigend,
die ondersckeid maken tusschen „inflame van eene
stad" en inneming. Toen ik nu bijna 70 jaar geleden
op de Nutschool to Nijmegen onderwijs in de vaderlandsche geschiedenis ontving en het vaderlandsche
jongenshart in verrukking geraakte wegens de inneming van den Briel, kon niet vermoed worden, dat
men later dit heuchelijke feit tot eene „inflame" zoude
willen vermofschen.
Op diezelfde school moest ik zingen:
Van alle talen op deez' aard
Is Neerland's taal het meest mij waard;
'k Wil haar mijn oefning wijden.
Schoon 't Fransch aan vleiers moor bekoort,
Vindt 't hart bij haar steeds 't j u i s t e woord
In vreugde en in lijden.
Esti de oude dorpsschoolmeester, van wien ik nog
vroeger het eerste onderwijs ontving, en die mij
leerde, dat ik gerust een nieuw woord mocht maken,
wanneer ik hieraan behoefte gevoelde, mits het good
Nederlandsch was en de bedoelirtg juist uitdrukte,
leerde mij toen ook, dat onze Nederlandsche woorden
„medegevoel" en „voorgevoel" met juistheid hetzelfde
uitdrukken als „sympathie" en „Ahnung", en dat wij
dus die vreemde woorden niet noodig hebben, al
wilden sommigen het tegendeel beweren. Wat zoude
de goede man zich geergerd hebben als hij had kunnen voorzien dat latere taalverknoeiers het zouden
wilden doen voorkomen, dat wij ten oiirechte met trots
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van de „inneming" van den Briel hebben gewaagd
en dit felt „inflame" moeten noemen.
Onze smart, onze vreugd, onze toorn, onze kracht,
Geeft zich lucht in ons Nederlandsch woord;
Wat het hart heeft gevoeld, wat de geest heeft gedacht
Spreekt de taal onzer moeder weer voort.
0 bliive die taal dan het panel onzer eer,
Als onze eere zoo v 1 e k k el o o s bewaard.
Zoo sprak Dr. Schaepman in 1872 te Middelburg,
maar helaas! zooals dagelijks blijkt, voor velen te
vergeefs.
Haarlem.
J ANSSEN VAN RAAY.
Geachte Redactie,
Beleefd verzoek ik voor onderstaand een plaatsje in
Neerlandia, orgaan van het A. N. V.
Bij het doorlezen van Neerlandia schrok ik van het
groot aantal niet Nederlandsche woorden, voorkomende
op de verschillende bladzijden.
Mijn woordenboeken schoten te kort om de beteekenis ervan op te sporen.
Ik denk de heeren Calisch wisten niet onder welke
taal ze te rangschikken; hetgeen ik me best kan voorstellen, daar er velen zijn die tot geen taal behooren;
doch gekortwiekt, verlengd, ver-Hollandscht of verdraaid moeten dienen om onze taal te ontsieren.
Sommigen zijn bovendien nog met de vereenvoudigde spelling behept, hetgeen de zaak niet eenvou
diger maakt.
In de a dv e r tentien vind ik de volgende woorden: oblong, formaat, facsimile, pro en
c ontra, franco, gratis, etiketten, recom.
mandeeren, tabletten, bureau, prolessie, flacon, rembours, hypotheek, coupons, systee m, en andere minder barbaarsche,
die er nog mee door kunnen.
Zouden de heeren, die hun waren aanprijzen in
een Hollandsch blad, niet liever Hollandsche woorden
gebruiken, of zijn ze bang dat hun aankondigingen
dan niet begrepen worden?
Verschillende ingezonden stukken lijden aan hetzelfde gebrek; gelukkig in minder mate.
In de beschaving op Curacao staat: a n on y m iteit, anti, disserta,tie, missionaris,
clandestien, georganiseerd.
Onze handel met de Levant geeft: et i s c h, o f f
cieel, industrieel.
Is er geen meer Hollandsch woord voor prop ag a ndis t, zooals de heer Jac. Post zich noemt.
In onze takken bestaan mondh y g i en e, de c l amatieklassen, applaus, debiet, realist,
fantastisch, genre, bibliotheek.
De heer Blikoor maakt gelukkig geen gebruik van
verbasterde woorden, ik heb ze ook in het Afrikaansch
veel minder aangetroffen dan in het Hollandsch.
De stoomvaartlijn op Zuid-Afrika, jammer dat die
niet twintig jaar geleden is opgericht, kan het niet
stellen zonder: argumenten, oeconomische
en financieele winsten.
Het adres aan den Minister van Kolonien heeft het
over i n t en s i e v e behartiging.
Zijn er in onze taal geen woorden te vinden voor:
cursus, attaché, apanage, catalogus,
circulaire, sectionnairen, exemplaar,
axioma, normaal en komponist.
Hoe denkt de Londensche correspondent van
het Handelsblad over gepublic ee r de interviews en explo i t a t i eveld, terwijl het A. N. V.
prijsvragen uitschrijft voor r e c l a m eplaten en p r opa g and aboekje.
Voorloopig is dit genoeg om aan te toonen, dat
het tijd wordt, dat Neerlandia de medewerkers verzoekt om beter Hollandsch te schrijven.
U dankende voor de opname
Hoogachtend,
J. W. J. ZERNIK.
Padang Tidji.

ALLERLEI.
Bouwen.
Het is verwonderlijk zooveel men tegenwoordig in
de Nederlandsche taal bouwt. Men leest niet alleen
van het bouwen van huizen of schepen, maar ook
van wegen, spoorwegen, van rijtuigen, van machinerieen, zelfs van orgels, piano's, violen, en nog meer.
Is 't niet wat zot? Indien men moet spreken van
een vioolbouwer, waarom dan niet van een kistebouwer, een instrumentbouwer, een schoenbouwer,
een sigarebouwer? En best mogelijk, dat zoo'n uitdrukking al eens gebruikt is. Instrumentbouwer stellig wel.
Waarom — in nabootsing natuurlijk van een vreemde taal dat b o u we n, waar wij goede Hollandsche uitdrukkingen te over hebben? In de eerste plaats
het woord m a k e n. Wat heeft dat arme woord misdaan, dat 't zoo geschuwd wordt tegenwoordig? Zoo
zelfs, dat men er gaarne het akelige do en z ij n
voor in de plaats stelt? Maar van deze kwestie spreken wij nu eigenlijk niet.
Goed Nederlandsch is 't natuurlijk te spreken van
instrumentmaker, vioolmaker; van het maken van een
piano, van een rijtuig. En dan bouwt men een huffs
of trekt het op, bouwt een schip of een sluis,
bouwt of legt of slaat een brug, legt een weg of een
spoorweg aan, enz.
Men verarmt onze taal door altijd maar van bouwen te spreken, en doet er haar in enkele verbindingen geweld mee aan.
Een Engelschman over de Hollanders.
A. E. Fletcher, de bekende Engelsche dagbladschrijver, vertelt in The Clarion van 21 September het
een en ander over de studie in Holland en Groningen,
naar aanleiding van den brand der Groningsche
Hoogeschool. Merkwaardig is wat cieze Engelschman
van ons yolk zegt:
„De Hollanders zijn een zeer ontwikkeld yolk. die
geen uitgave betreuren om hun scholen en hoogescholen zoo goed mogelijk te doen blijven. Groningen,
Leiden en Utrecht zijn de vermaarde universiteitssteden,
die gedurende eeuwen de beste tradities der wetenschappelijke studie hebben hoog gehouden. Een geleerde Schotsche professor in het Grieksch zei mij eens:
„Ik besteed al mijn vrijen tijd om Hollandsch te leeren, ten einde mij op de hoogte te houden van hetgeen de Grieksche hoogleeraren der Nederlandsche
hoogescholen zeggen en schrijven. Ik ben gedwongen
(I must) hun uitleggingen in hun eigen taal te lezen.
Zij zijn de beste geleerden van Europa".
Uit Mexico.
Ontleend aan een brief:
De handel tusschen Holland en Mexico is zeer ge
ring. Belgie daarentegen heeft zeer goede relaties,
het heeft ook een zaakgelastigde hier, Japan zelfs een
consul-generaal. Holland stelt zich tevreden met een
Duitschen consul, die of te weinig tijd heeft om aan
de verplichtingen, die zijn post hem oplegt te voldoen,
of er weinig belang in stelt en het meer als een lastpost beschouwt, wat zeer goed te begrijpen is daar
zijn drukke bezigheden al zijn tijd vorderen. Het ware
te wenschen, dat hierin spoedig verandering iebracht
worde.
Oranjestad.
Ons Land heeft een reeks artikelen over Vereenigd
Zuid-Afrika. Als naam der te vestigen hoofdstad van
dezen statenbond, geeft het Kaapsche blad aan:
„Oranjestad".
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Studenten-Afd. Leiden.

Mededeelingen.
Een loffelijke daad.
Met groote waardeering zij vermeld, dat Z.D.H
A. J. Callier, Bisschop van Haarlem een gift aan het
A. N. V. heeft toegezegd van f 150.— met de bedoeling dat de rente zal dienst doen als jaarlijksche
bijdrage.
Afdeeling Stellenbosch.
Te Stellenbosch is een Aideeling van het A. N. V.
opgericht. Het volgende bestuur is voor 1906 voorgedragen en door het Hoofdbestuur reeds benoemd.
Prof. P. J. G. de Vos, Eere-Voorzitter; Prof. Dr.
W. J. Viljoen, Voorzitter; H. J. Louw, onder-Voorzitter; Prof. Dr. E. C. Godee Molsbergen, Secretaris;
J. H. Bergh, Penningmeester; Prof. Dr. A. Lodewyckx; Mevr. J. H. Marais-de Villiers; Mevr. E. G.
L. Preiss-Viljoen, Mevr. M. A. Schonk-Retief.
Het Hoofdbestuur begroet de oprichting met groote
ingenomenheid.
Na den oorlog, die de eens zoo bloeiende Groep
Z.-A. vernietigde, is dit de eerste Afdeeling, wiizend
op nieuwe belangstelling in ons streven.
Mogen weldra andere Afr. afd. volgen en de heroprichting der Groep er een gevolg van zijn.
Vrouwelijke studenten uit Z.-A.
Drie Afrikaansche jonge dames zijn naar Holland
gekomen om er te studeeren: mej. J. B. Goddefroy,
in de geneeskunde; mej. L. van Niekerk, in de letteren
en mej. L. FOlscher, in de onderwijskunde.
Zij zijn de eerste vrouwelijke studenten uit Z.-A.
in Holland.

Het bestuur heeft zijn werkzaamheden thans verdeeld als volgt:
R. E. Kielstra, Voorzitter; A. Welcker, onder-Voorzitter; H. C. Leemhorst, schrijver, Morschsingel 21;
R. H. de Vos van Steenwijk, Penningmeester; C. de
Leeuw, A. Th. Neeb en J. J. van Walsem, Commissarissen, welke alle gewenschte inlichtingen geven aan
hen, die in Leiden wenschen te komen studeeren.
Studenten-Afd Utrecht.
In de plaats van den heer A. Lugt is tot Secretaris
der Utrechtsche studenten-afdeeling van het A. N. V.
benoemd de heer J. Baart de la Faille, Mariaplaats 18.
Het A. N. V. in de plaatselijke pers.
In de Oprechte Haarlemmer van 28 Sept. schreef
Dr. J. B. Schepers een groot artikel over het Verbond,
dat zeker niet zal nalaten belangstelling te wekken
voor ons streven.
Wie er de macht toe heeft, lichte zijn stadgenooten
door middel der plaatselijke pers in.
't Is een zeer geschikt middel van propaganda.
Hollandsche Kerk te Londen.
Lijst van predikbeurten en voordrachten:
Aanvang van den dienst te 11.15 uur.
Zondag 16 September
Dr. S. Baart de la Faille.
23
idem.
,,
30
„
idem.
)1
7 October
idem.
14
Prof. dr. H. U. Meyboom,
te Groningen.
Dinsdag 16
te 6 uur: Voordracht 1) van Id.
over: „Oorsprong en waarde van den Bijbel".
Zondag 21
Dr. S. Baart de la Faille.
28
idem.
4 November
idem.
11
Prof. dr. H. IJ. Groenewegen te Leiden.
Dinsdag 13
te 6 uur: Voordracht 1) van Id.
over: „Ontwikkeling van den
Godsdiensi".
Zondag 18
...... Dr. S. Baart de la Faille.
25
......
idem.
2 December
idem.
9
idem.
16
Ds. S. Winkel, pred. le
Limmen, N.-H.
23
Dr. S. Baart de la Faille.
Dinsdag 25
(Kerstmis)
idem.
Zondag 30
Geen dienst.
Maand. 31
(Oudejaar, te 6 u.) idem.
Zondag 6 Januari 1907
idem.
13
idem.
7/

7/

7/

Het Hollandsch in Z.-A.
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Voor de Taalbond-examens in de Hollandsche taal
en vaderlandsche geschiedenis hebben zich dit jaar
niet minder dan 1523 kandidaten aangemeld, het allerhoogste cijfer tot dusver bereikt. Deze examenandi
komen uit 125 verschillende plekken van Zuid-Afrika.
Waar blijven nu de moedeloozen, die meenen, dat
het in elk geval met onze taal in Zuid-Afrika gedaan is?
Nieuwe Vertegenwoordigers.
Wegens zijn vertrek naar Nederland verleende het
Hoofdbestuur eervol ontslag aan den heer j nr. H.
Laman Trip als vertegenwoordiger te Kansas City.
In zijne plaats werd benoemd de heer L. Heynecker,
Gibraltar Building, Wyandottestreet, Kansas City (M. 0.)
Te Mowbray, Kaapkolonie, is benoemd de heer
C. Voet.
Friesland ontwaakt.
De heer Post heeft zijn eerste bezoek aan Friesland gebracht. Te Leeuwarden traden 33 leden toe,
wier namen in dit nummer niet meer konden worden
opgenomen. Moge de Friesche hoofdstad nu spoedig
een Afdeeling risk zijn.
10 Oude Ned Liederen, door Fl. v. Duyse.
Verschenen is de tweede druk van 10 oude Nederlandsche Liederen, bewerkt door Fl. van Duyse.
Exemplaren zijn verkrijgbaar bij de Groeps-Secretarissen tegen inzending van 55 ct. (voor Belgie 1.10 fr.)
en bij de Administratie van het A. N. V., Wijnstraat 81,
Dordrecht.
Voor niet-leden is de prijs f 1.— (2 fr.).
Deze exemplaren zijn in Nederland uitsluitend verkrijgbaar bij den muziekhandelaar G. H. van Eck,
Vlamingstraat, Den Haag, in Belgie bij „Plantijn",
Gent.

7,
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Elken Woensdagavond (te beginnen 3 October) van
6-8 uur is er in de Kerkekamer v o or H o 1 1.
meisjes, te Londen in betrekking, gelegenheid tot onderlinge kennismaking. Mevr. H. Baart
de la Faille schenkt dan thee.
Aanvullingslijstje van Sprekers en Zangers.
Mevr. Betty Holtrop van Gelder, lid v. d. Kon. Ver,
„Het Ned. Tooneel", hoofd-leerares aan de Tooneelschool, leerares in voordracht aan het Conservato.
rium te Amsterdam.
Voordrachten in proza en poezie van oude en
nieuwe dichters.
Lioba van Fr. van Eeden.
1) T oega ng sb e w ij z e n voor deze gezamenlijke Winteravondvoordrachten tegen minstens een
sh. te bevragen bij den heer C. Bakker, _Zeeland
Steamship Co.," „Electra House," Finsbury ravement E. C.
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Mr. Maas Geesteranus, Ede (Gelderland).
14. Een tooneeluitvoering in het oude Rome.
2. Het tooneel in de Middeleeuwen.
3. Het kostuum op het tooneel.
4. Cyrano de Bergerac.
5. Voordrachten en alleenspraken.
De Vondel-Vereeniging to Amsterdam, secretariaat:
2e Helmerstraat 84.
Kunstavonden, waarop voorgedragen worden
stukken uit Vondel's tooneelwerken: Maeghden,
Samson, Adonias, Lucifer, Gebroeders, Koning
David herstelt, e. a.
Vraag om inlichting.

Albert Pronk, reeder, Keizerstraat 110, Scheveningen.
J. van Gijlik, magazijn van gemaakte kleeren,
N. Rijn 60,
Leiden.
Firma Hasselman & Pander, meubelmagazijn,
Hoogewoerd 115,
Jan Filippo, bouwkundige, Niewe Rijn 70,
J. H. G. van der Weide, directeur biscuitfabriek „Nutrix", Hoogewoerd,
L. Zuiderveld, café „Neuf", Breestraat 107,
W. N. Bongenaar, fotograaf, Apothekersd. 27,
A. Goekoop (firma Verkouw & Stokhuyzen),
in koloniale waren,
J. F. X. Sanders, diret. Kon. stoom-zeepfabriek,
Burgersdiik & Nierman 3, bcekhande- aa rs,
Coba Riedel, leerares in solo-zang, Bo ommarkt 2,
Prof. G. J. P. J. , Bolland,
P. Visser, uitgever, Ged. Oude Gracht 101, Haarlem.
W. H. Moll, directeur Postkantoor,
Mgr. A. J. Callier, Bisschop van Haarlem,
Allen opg. door den heer Jac. Post.
77

,,

77
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Wie kan het juisfe adres meedeelen van:
L. K. Linkhout Rijna, vroeger Padang (N.-I.) (thans
in Holland).
C. A. van Meeuwen, vroeger luitenant, Padang (thans
in Holland).
Willinck, vroeger Padang (thans in Holland).
D. Koumans, vroeger hoofdonderwijzer Padang (thans
in Holland).
L. G. Gliickmann, vroeger winkelbediende Adler,
Padang.
Mej. van der Voort, vroeger Semarang (thans in
Holland).
Go L. Waanders, vroeger Referendaris B. B. Batavia
(thans in Holland).
G. j. van Kooten, vro giger Generaal-Majoor, Batavia
(thans in Holland).
Dr. Van Hunsel, vroeger Semarang.

NIEUWE LEDEN.
Groep Nederland.
BESCHERMENDE LEDEN.
Dordrecht.
J. J. B. J. Bouvy, Voorstraat 57,
Opg. door den heer Fred. Rompel,
W. H. van Bilderbeek, notaris, lid der
Prov. Staten van Zuid-Holland,
1-1. den Bandt, agent der Nederl. Bank,
Dr. 1. Gerard Milo, arts-orthopaedist,
Den Haag.
Frederiksstraat 2,
A. M. van Oss, bankier, Noordeinde,
Mr. C. E. A. Baron van Till, Alexanderstraat 12,
J. J. Schoevers, apotheker, Noordeinde
122 a,
M. Ofnej, kleermaker, L. Houtstr. 13,
W. J. Bikbergen, le deurwaarder rechtbank, Raamstraat 51 a,
C. W. Koenders, photogr.-inrichting,
Anna Paulownastraat 27,
A. Landheer, kleedermakerij, Anna Paulownastraat 21,
J. de Waal, Gen.-Majoor Art., Alexanderstraat 24,
Jhr. A. W, den Beer Poortugaal, Kapitein der Art., Koningskade 8,
J. E. Fabius, Kapitein der Art., Riouwstraat 21,
De Lavieter & Co., fotografen, Willemstraat 2,
A. Dikshoorn, dir. boekhandel v/h. Gebr
Belinfante, (N. V.), Kneuterdijk,
Mr. Dr. J. H. W. Q. ter Spill, Borneostraat 6,
W. P. van Bergen Henegouwen, pianoen orgelmagazijn, Anna Paulownastr.
41,
77
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GEWONE LEDEN.
Anton de Haas, handelsdrukkerij, Frederiksstraat 9,
H. C. Moor, inr. voor meubileering, Frederiksstraat 16,
Joh. B. Tuyn, orthopaed. schoenmaker,
Mauritskade 71,
J. W. G. Coops, Stadhoudersple:n 35,
Joh. Groenhuizen, he kapper, Nieuwe Uitleg 35 a-36,
L. H. Weyer, apotheker, Raamstraat 20,
Ch. F. Rijken & Co., piano-magazijn,
Nieuwstraat 26,
J. P. van Leeuwen, stalhouderij, Raamstraat 20,
L. Navis Hz., arts, L. Beestenmarkt 109,
J. P. H. Krebs, inr. voor schoeisel voor
voetliiders, Kazernestvaat 25,
C. van der Worp, ofiicier van gezondheid,
Wilhelminastraat 18,
H. I. de Zaayer, apotheker, Anna Pam
lownastraat 51,
Mr. P. Drooglever Fortuyn, adv. en rechterplaatsverv. i/d. arrond. rechtbank,
Anna Paulownastraat 20,
G. H. Bisseling, tandarts, Anna Paulownastraat 35,
J. P. van Vliet, wijnhandelaar, Hqutstr. 37
A. I. Knuf, heeren-modemagazijn, PietHeinstraat 88,
Mr. C. J. de Vries, adv. en proc., Anna
Paulownastraat 20,
M. J. Meysen, kok en banketbakker, Piet
Heinstraat 110,
H. C. van der Laan, assuradear, Zuidwal 64 a,
Alex. de Haas, lederhandel, Boekhorststraat 14 a,
W. A. L. Wolf, dameshoedenmaga zijn,
Boekhorststraat 21,
P. H. Merhottein & Co., rij
Boekhorststraat 25,
W. S. Wanders, mag. van huish. artikelen, Gr. Markt 1--2,
D. Willems Jr., chef firma H. 0. & M.
A. Hagen, Spuistraat 1,
P. Keyzer, Van Merlenstraat 106,
Dr. A. Prins, kinder-arts, Anna Paulownastraat 15,
R. W. H. Vermeys, effectenhandelaar, Anna Paulownastraat 19,
C. de Kiefte, kleedermakerij, Anna Paulownastraat 18 b,
B. J. Ernsing, kapper, Anna Paulownastraat 57,

Den Haag.
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Anton Jehee, boekbinderij enz., Witte de
Den Haag.
Withstraat 82,
M. L. Letterie & Co., in mode en gem.
dameskleeren, Piet Heinstraat 106,
P. J. Kraus, fabriek van brandkasten enz.,
Witte de Withstraat 11,
Wed. W. Bakker, geb. Maas, brood- en
beschuitbakkerij, Witte de Withstr.,
Kleermakerij Weener Chic, Steegoversl. 43, Dordrecht.
Dr. C. S. Lechner, N. Rijn 17,
Leiden.
j. H. van Grafhorst, apotheker, N. Rijn 15,
J. C. Huysma Ir., firma C. Kooyker, boekhandelaar,
A. C. Kriest, bloemenhandel, N. Riin 21,
H. G. T. Wolf, sigarenhandel, N. Rijn 26,
L. A. Werner, vleeschhouwer, N. Rijn 27,
Wed. P. de Wilde & Zonen, handel in manufacturen, N. Rijn 39/40,
Gebr. Kruyt, ijzerhandel, N. Rijn 61,
J. P. Kooreman, kleermaker, Hooigracht 87,
B. Piet, kapper, Hoogwoerd 20,
H. van Andel, sigarenhandelaar, Boterm. 29,
S. Vles, kleermaker, Hooigracht 26,
J. G. & N.
Kenbeek, Hooigracht 107,
J. Mulie A.Gz., tandarts, apothekersdiik 10,
Mr. E. A. Barge, adv. en proc., Breestraat 4,
Carel F. Hazenberg, Breestraat 1,
H. E. Stenfert Kroese, uitgevers, Breestraat 14,
C. J. Leyk, spekslager, Pieterkerkkoorst.26,
A. J. Coils, firma G. J. Coils, manufactutenen beddenwinkel,
Mr. C. H. Beekhuis, adv. en proc., Hooigracht 51,
P. C. Bik, orgelmaker, Oude Si igel 24,
Mr. H. F. Wolfson, adv. en proc., secretaris
Voogdijraad, Oude Singel 2,
C. P. Hoogeveen, timmerman, Oude Vest 31,
Mr. P. E. Briet, Oude Vest .53,
Mr. P. J. M. Ikalberse, Oude Singel 78,
Mr. A. H. J. Merens, adv. en proc., Kruisweg 21,
'
Haarlem.
II. D. Emrik, Koningstraat 24,
H. de WiXte, behanger, Koningstraat 35,
Firma W. varf Broekhuyse, vischhandelaar,
Gr. Ploutstraat 67,
q. van Blankensteyn, kleermaker, Ged.
Oude Gracht 63,
J. 1-4. van Oyen, rijks-veearts, direct. openb.
slachthuis, Schalkwiikr sche weg,
J. C. Caderius yen Veen, meubelmaker, ZijlStraat 96,
R. Reinders, firma Reiders & Co., in porselein enz., 'Gr. Markt,
J. Koster, piano- en orgelhandel, Oroote
Markt 27,
J. C. Op 't Einde-Stolp., arts, N. Gracht 58,
Mr. G. C. .Everwijn Lange, dijkgraaf vJd.
Haarlemmermeerpolder,
Mr. W. N. J. M. Smit v adv. en proc., N.
Gracht 62,
Mr. H. Manger Cats, Anegang 44,
Allen ("pg. door den heer Jac. Post, Rotterdam.
G. j. van Houten, wijnkooper, Prinsenstraat 1051,
Amsterdam.
Mej. M. E. Bellaar-Spruyt, Anna Vondelstraat 3,
Beiden opg. door den heer S. van Lier Ez.,
Mr. S. R. Fuldauer, Prinsengracht C67,
Opg. door den heer D. Fuldauer,
V. F. Biichner, litt. class. stud., Nie. Witsenkade 16
L. van Gigch Jr., jun\ cand., Heerengracht 390,
Beiden opg. door den heer D. Fuldauer,
Mej. D. van Bemmel, leerlinge a q n het
Conservatorium voor muziek, Achtergracht 24,
Opg. door den heer W. Lazonder, Soestdiik ."
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L. Noest, Kapitein Infanterie, NormaalDen Haag.
schietschool,
Opg. door den heer H. van Eck,
•,
Mej. A. Swarth, Sweelinckplein 62,
Koster, luit. ter zee, Balistraat 41
N. Veenstra, direct. v/d. rijwielfabriek,
,,De Vierkleur",
Opg. door den heer H. B. v. Dam,
Mej. H. Schaaff, de RiemerstraA 107,
Opg. door mej. J. Egeling,
Opg. door mej. Dr. H. C. H. Moquette, Rotterdam.
J. C. Schoen, p/a. „Het Wapen van AmZaandam.
sterdam",
Opg. door den heer H. J. Simonsz,
E. C. C. Dekker,
Opp', door den heer E. A. Veen,
Rotterdam.
W. J. Wilkens, Walenburgerweg 19,
Opg. door den heer B. J. Swart,
S. J. R. de Monchy, Veerkade 5,
Opg. door mej. E. Baelde,
J. Vons, Kruisstraat
Opg. door den heer S. Bouman,
J. S. M. Havermans, hoofd-onderwijzer,
Nieuwe Binnenweg 459,
Opg. door mej. Cato Scholten,
H. Koens, Hugo de Grootstraat 74,
Opg. door den heer B. Koens, Vl'ssingen.
Dordrecht
Mej. H. Geerkens, Steegoversioot 24,
Opg. door mej. Chr. van der Plank,
Delft.
N. H. Siewertsz van Reesema, techn.-stud„
Opg. door den heer D. W. van Dam,
Leiden.
W. Ht. Drucker, Oude Vest 51,
Mr. H. R. Ribbius, Boommarkt 1 a,
A. Kapteyn, le luit. infanterie,
Allen opg. door den heer A. Welcher,
G. Engberts, litt. student, Oude Rijn 19 a,
Opg. door den heer R. Schreuder,
Mej. Martha E. van Doorn, litt. stud., RijnsOegstgeest bij Leiden.
burgerweg,
Opg. door mej. L. v. d. Hoek, Leiden.
Overveen bii Haarkm
K. Bos Az.,
Opg. door den heer 1. B. van Lcerlen,
A. M. A. Baron van Boetzelalr, VoorUtrecht
straat 80,
J. Baart de la Faille, Mariaplaats 18,
Beiden opg. door den heer A. Lugt,
Mej. A. P. A. Timmer, Wilhelminanark 2 H
Opg. door den heer J. Rasch, Utrecht.
Jhr. Jan Feith, de Veldhoeve,
Opg. door den heer A. B. van Holkema, Amsterdam.
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Groep Ned. Indic.
Magelang.
Filet, kapitein infanterie,
Weltevreden.
Pessy, adj.-ond., Kamp Lima,
j.
J. M. Ader, redacteur Java-Bode, G.
Chaulan,
Mevr. van Oosterzee Bruyn, Gang Scott,
A. E. G. C. G. van Delden, luit. kol.
intendant, Java Hotel,
C. H. Struben, G. Boentoe,
W. de jongh, hoofdingenieur S.S.,
Padang.
Idi.
K. von Raesfeld Meyer, kapt. inf.,
A. W. Leidelmeyer, le luit. infant. Dep.
van Oorlog,
Batavia.
Dawa Toetong.
J. W. Ebbink,
Samarang.
W. Horneman,
M. Kielstra,
Warnecke,
R. Mas Kamil,
Heldring,
.•
N. Wiesebron, onderwijzer,
Kediri
L. H. A. Vaillant, gep. ambtenaar,
H. H. van Affelen van Saemsfoort,
tuinopzichter,
Wonoredjo Kediri.
Wilken, ingenieur B. 0. W.,
Verboeket, onderwijzer,
Hart de vuyter, houtvester,
G. A. Alberts,
ngoeredja.
Loe
11

22

22
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Groep Ned. Antilien.
P. S. van Teecklenburg, le opz. dep.
Willemstad, Curacao.
van openb. werken,
Opg. door den heer W. J. G. v. d. Beld, Willemstad.
Buitenland.
BESCHERMENDE LEDEN.
B. J. A. Lingbeek, Bus 77,
Pretoria (Transvaal).
Opg. door den heer F. M. Knobel, Pretoria.
GEWONE LEDEN.
Henry Huygens, Calle Correntes
Rosario de Santa Fe.
186,
H. J. Harting, Hotel Universal,
,,
Beiden opg. door den heer G. A. Gulden, Rosario
de Santa Fe.
W. van Drimmelen, onderwijzer,
Pretoria (Transvaal).
Poste restante,
Opg. door den heer Fred. Oudschans Dentz, Paramaribo.
G. M. van Elden, Postbus 192, Pretoria (Transvaal),
Opg. door den heer F. M. Knobel, Pretoria.
j. J. A. Cappelle; Jubilee Lodge, Bloemfontein (0. R. K.)
P. Stolk, „The Limes", 30 Grove
Road, Brixton,
Londen S. W.
J. H. Ris, 12 Forquhar Road, Upper
Norwood,
Beiden opg. door den heer D. Krabman,
„
G. van Spijk, direct. Anglo-Continental, Inn.
Margarethen Qtrasse 1, Steinenthorberg 2,
Basel.
J. Thooft, Bijfangweg 11,
Beiden opg. door den heer Rud. Cochius,
P. J. den Dulk, Calle Venezuela 694, Buenos Aires,
Opg. door den heer G. A. Gulden, Rosario.
Mej. W. de Villiers,
Kaapstad K. K.
Opg. door den heer A. van Steeden, Leiden.
H. Nouwen, Pension Nouwen-v. d. Meer, Davos-Platz.
Ong. door den heer B. van Egmond,
Abraham S. van Beelen,
La Guaira, Venezuela.
Opg. door den heer A. J. F. de Veer, La Guaira.
Rev. H. Lindeboom, St. Saviour's
Leicester (Engeland).
road 109,
Opg. door den heer H. van der Putt, Leicester.
91
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Air Van fouten in namen of adressen wo:dt verbetering
ingewacht blj de Administratle, Wijnstraat 81, Dordrecht
Adressen.
Algemeen Secretaris-Penningmeester:
P. J. de Kanter, Singel, Dordrecht.
Groepssecretarissen.
Nederland: C. van Son, Wijnstraa t 81,
Dordrecht.
B e 1 g i e: H. Meert, Spiegelstraat 20, Gent.
N e d.-I n d i e: F. Reysenbach Hz., Kebon, Sirik,
Batavia.
Surinam e: Dr. H. J. van der Schroeff, Paramaribo.
N e d. Antille n: Luit. J. A. Snijders Jr., Willemstad, Curacao.

Bethlehem (Oranje-Rivier-Kolonie) : P. van Gent,
voorloopig voor de heele Kolonie.
B o e c h a r a (Centraal-Azie) : C. C. J. van der
Klaauw, Russisch-Chineesche Bank.
Cairo (Egypte) : Th. F. van Vloten, Sharia. — El
Magraby, Postoffice Box 461.
Cardenas (Tabasco Mexico) : Wm. C. de Wit.
Colon (Rep. Panama) : J. J. Ecker Sr., Koopman.
C o r o (Venezuela ) : Jacob M. Chumaceiro.
D a v o s-P 1 a t z: Dr. H. J. van Voornveld.
Detroit (Michigan, V. S. v. N. A.) Jhr. J. H. A. de
Jonge van Ellemeet, Eliotstreet 63.
Kansas City (Missouri) : L. Heynecker, Gibraltar Building, Wyandottestreet.
K a r l s b a d (tevens voor Marienbad): Dr. H. Breitenstein, Haus „Nizza" aid. „Alta Weise".
L o n d e n: C. Thieme, National Liberal Club, Whitehall Place, Londen S. W. .
Luxor (Egypte) : J. H. Insinger, Palmenburg.
Maracaibo (Venezuela) : S. F. Duwaer, firma
Breuer, Moller & Co.
Melbourn e: L. Reens, Secr. Kamer van Koophandel voor Australia.
P a n a m a: (Stad) : Herman Pinedo.
Philadelphia (Pensylvania V. S.) : J. Bierens
18th & Buttonwoodstreet.
R o m e: L. J. Lefebre, 65 Via del Babuino.
Rosario de Santa Fe (Zuid-Amerika) G. A.
Gulden.
San F r a n c i s c o: E. J. F. van Hanswijk Pennink, 410 Batterystreet.
Shanghai (China) : J. Spechtgrijp, Reiss & Co.
T a p a c h u l a-C h i s (Mexico) : J. de Boer, Plantage „Zuchiate".
T o k i o ( Japan) : Andre Schmidt, Nihonyenoki.
Teheran ( Perzie) : J. P. de Hoog.
V enetie ( ItalM : L. Bizio, Consul van Nederland.
Yokohama ( Japan) : Wm. Hoist & Co.
Aanbiedingen om als vertegenwoordi ger van het A. N. V.
in het Buitenland op to treden worden ingewacht bij den
Alg. Secretaris van het Hoof dbestuur.
Nederlandsche Vereenigingen.
Londe n: Hollandsche Club, 22 Regentstreet E. C.
G e n u a: Secr. H. C. T. Hennig, Piazza Demarini 1.
Berl ij n: „Nederland en Oranje", FranzOsische
strasse 56 II.
D u s s e l d o r f: „Nederland", 15 Konigsallee.
A n t w e r p e n: Hollandsche Club.
Stokhol m: Secr. Ph. N. E. Bogaert, Kanselier
van het Gezantschap.
K a a p s t a d: „Hollandia".
San Francisco: „Wilhelmina".
N e w-Y o r k: Hollandsche Club, 47E 25th street.
A k e n: Studenten-Vereeniging „Hollandia".
J o h a n n e s b u r g: Voorz. E. van Schermbeek.
L e i p z i g: Secr. Henri L. Boissevain, Ritterstrasse
22B III.
Preto r i a: Secr. F. W. Wagner, Scholmanstr. Oost 173
Secr. Dr. J. P. L. Gelpke, Director FaRumeni
brica de Petrol „Astra", Ploesti.

Secretarissen der Zelfst. Afdeelingen.
B e r 1 ij n , Hollandsch Gezelschap: C. H. F. van
Heusden, Ratthenowerstrasse 64.
C o n s t a n t i n o p e I: Dr. A. Coomans de Ruiter,
Arts, Rue Agha 1, Pera.
C h i c a g p: H. Jacobsma, 620 W. 14th Place.
Roseland-Chicago: G. Pon, 402 W. 110th
Place.
Vertegenwoordigers in het Buitenland.
Ancon (Rep. Panama) : J. W. Th. Daal, I. Canal
Zone.
A h w a z (Perzische Golf): P. P. ter Meulen.
Barcelona (Spanje) : Ary Kriens, Rembla de Cataluna 102.

Nederlandsche Kamers van Koophandel
in het Buitenland.
Londen E. C.: Secr. Mr. W. Roosegaarde Bisschop, Colemanstr. 2.
H a m b u r g: p/a. Consulaat der Nederlanden.
B r u s s e l: De Brouchereplaats 5.
P a r ij s: Secr. Kleyntjes, pia. Gezantschap.
Smyrn a: Secr. Alf. A. Lavino, pia. Local v. d. Zee.
N e w-Y o r k: Secr.-Penningm. R. J. Jessurun, 68
Broadstreet.
Melbourn e: Secr. G. B. Lulius van Goor, pia.
Consulaat- Generaal.
Dusseldor f: Eerste Ned. Koopmansgilde in
Duitschland, le Secr. E. H. M. de Gruyter.
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Door Vlaanderen.
In 't stuk „de taalgrens in Belgie" van den heer
H. Meert, voorkomende in 't Vlaanderen-nummer van
Juni en Juli 1904 vond ik aanleiding eens te onderzoeken, zonder dat dit onderzoek van wetenschaprelijken aard zijn kon, in hoeverre Fransch-Vlaanderen
nog Vlaamsch is. Reeds dadelijk kan ik zeggen, de
uitkomst was allerverrassendst. Bijna zou ik zeggen,
is dat hoekje Vlaanderen zuiverder Vlaamsch dan
Vlaamsch-Belgie, in zooverre ten minste, dat men
daar niet die stuitende taalverloochening aantreft, die
den goeden Vlaming in Belgie tegenover den NoordNederlander, en tegenover elken waarachtigen vaderlander van welken landaard ook, 't gezicht met beide
handen moet doen bedekken van schaamte.
Van Middelburg uit is Noord-Frankrijk gemakkelijk
per fiets op eenen middag te bereiken. Met 't vooropgezette doel echter was 't beter in Nieuwpoort te
overnachten, dan kon de geheele volgende dag aan
Fransch-Vlaanderen worden gewijd. Zoo kon de grens
van Frankrijk reeds vroeg worden overgestoken, want
van Nieuwpoort is de grens niet verre meer. Eerst
gaat 't nog door Veurne, een aardig en vriendelijk
stedeke, en volgens de Vlamingen goed Vlaamsch. Op
mijne vraag aan de Belgische grensbeambten of ik
in Fransch-Vlaanderen overal met Vlaamsch terecht
zou kunnen, was 't weinig bemoedigende antwoord,
dat ze daar niets van 't Vlaamsch moesten hebben,
en stelde ik me dan ook reeds voor met geweld van
wapenen weer uit Gallie te zullen worden gedreven,
want, had ik me voorgenomen, in Frankrijk zullen
we ditmaal de taal van Vondel en Guido Gezelle
laten klinken en geen andere. 't Ging echter reeds
dadelijk volkomen naar wensch. De grensbeambte,
een gestreepte nog wel, verstond en sprak Vlaamsch
en zoo deed zich al dadelijk 't eigenaardige geval
voor, dat een Nederlander met eenen Franschen beambte een gesprek voerde in 't Nederlandsch, en van
tegenzin in 't gebruik van die taal geen spoor.
Om mij er nu van te vergewissen, dat ik in dit land
te doen had met Vlamingen, die Vlaamsch spraken,
deed ik van de fiets af zoo nu en dan eene vraag,
meestentijds naar den weg, en zoo goed als altijd
werd geantwoord in 't Vlaamsch, eene enkele maal
heette 't kortaf: comprend pas. Niet te verwonderen
evenwel, want de torens van Duinkerken teekenden

Voor Belgie Postabonnement.

zich reeds vaag af tegen den neveligen gezichtseinder
en van Duinkerken heette 't dat 't volkomen verfranscht is.
Een krantenjongen, in eene zeer schamelijke plunje,
kwam aangeloopen. Daar stak een heer in die plunje
van franje, „Bonjour monsieur!" „Zoo, jongmensch,
vertel mij eens even, is dit de weg naar Duinkerken"
Lichte verwondering en toen „comprend pas le flamand". Ik verloochende Vondel en verloochende Guido Gezelle! „Pas un seul mot?" „Non, monsieur!"
Natuurlijk, dat hij nu omtrent Duinkerken bepaalde
inlichtingen had te geven en inlichtingen gaf, die eene
bevestiging waren van wat ik toch feitelijk reeds wist,
dat n.l. Duinkerken reeds eene Fransche stad is. Van
de Duinkerksche jeugd getuigde hij nog „toute la
jeunesse parle francais". En toch is 't misschien te
veel gezegd, dat Duinkerken reeds volkomen verfranscht is. De arbeidende klasse ten minste spreekt
nog Vlaamsch. Wel vroeg ik in Duinkerken zelf tot
vijf of zes keer tevergeefs in 't Nederlandsch naar
den weg, maar toen werd dan ook begrepen, dat ik
Vlaamsch sprak en werd een arbeider aangehouden.
Inderdaad, de man verstond me en sprak zelf ook
Vlaamsch! Hij wees me zeer vriendelijk den weg,
vertelde allerlei en o.a. dat de arbeiders in Duinkerken nog wel Vlaamsch spraken. Maar een deftig
heer aan de haven, kende er weer geen woord van.
Duinkerken zou echter nog eerie verrassing baren. Ik
reed eenen soldaat achterop. De proef moest eens genomen worden of deze Nederlandsch verstond en
sprak, 't zou wel merkwaardig, maar toch niet onmogelijk zijn. En werkelijk met de roodbroek kon ik een
gesprek in 't Nederlandsch voeren. Een gesprek in
't Nederlandsch met eenen Franschen soldaat in
Frankrijk! De volledigheid verlangt echter, dat ik
vermeld, dat zijn vader een Belg was, uit de Panne
(in de Belgische duinen) en dat zijn Vlaamsch zeer
slecht was. Hij vertelde allerlei omtrent de vestingwerken van Duinkerken.
Nog fietste ik eene groep vroolijke bruiloftsgangers,
zoo op 't oog af tot den kleinen burgerstand behoorende, voorbij, die Vlaamsch spraken.
Van de haven in de stad teruggekeerd zijnde, kwam
het er op aan een goed koffiehuis te vinden. In eenen
banketbakkerswinkel zouden ze daaromtrent wel de
noodige inlichtingen kunnen geven. De dochter sprak
echter geen woord Vlaamsch en de moeder sprak het
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De weg, een gewone grintweg, voert langs een kanaal. Aan de linkerhand verhief zich in de verte,
steeds evenwijdig van het kanaal, een heuveirand,
waarop boomen en eene enkele maal een kerkje zich
fijn tegen de blauwe lucht afteekenden. Aan de rechterhand daarentegen was het landschap door en door
Hollandsch. Een wijde blauwe hemel boven groene
weiden, weiden vlak tot aan den verren horizon, en
weinig boomen. Glanzendhuidige runderen graasden
er vele, en zelfs de slooten, 't meest Hollandsche
wat we hebben, ontbraken niet. En op dien mooien

zoo uiterst gebrekkig, dat het wel als verleerd gelden
kon. Gelukkig, dat een vrouwtje uit de Panne, dat
op haren wekelijkschen tocht naar stad juist aanwezig
was, redding brengen kon. Die bubbelde Vlaamsch
en wees mij wat ik noodig had, het beste koffiehuis
uit Duinkerken. Daar sprak de kelner nu bijvoorbeeld weer Vlaamsch, wel gebrekkig, maar hij sprak
't dan toch. En in eenen bepaalden hoek hoorde ik
zelfs geregeld Vlaamsch, maar dat waren naar het
uiterlijk te oordeelen, buitenmenschen en van hen
hoefde dat niet te verwonderen.
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Mogen dus de arbeiders in Duinkerken nog Vlaamsch
spreken, mijn indruk was toch, dat de stad Duinkerken voor 't Vlaamsch wel als verloren kan worden
beschouwd.
Van Duinkerken had ik mij voorgenomen mijnen
weg te nemen over die plaatsen, die volgens de kaart
in genoemd Vlaanderen-nummer zoo goed als op de
grens van het taalgebied liggen, redeneerende, dat
wanneer in die plaatsen nog zuiver Vlaamsch gesproken werd, dat zeker 't geval zou zijn in de plaatsen
meer binnenwaarts gelegen. En zoo ging het over
Bergen, Looberghe, Wulverdinge en St. Omaars, dat
reeds over de taalgrens ligt. Onmiddellijk buiten Duinkerken was alles weer Vlaamsch, zoo ook in Bergen,
een stadje van zekere beteekenis, rondom in vestingwallen bekneld, waarop de roodbroeken voor Frankrijks veiligheid waakten. Het kerkhof lag er fangs
den weg en was vol rechtstandige grafsteenen. Op
elken steen stond: a la memoire de, en dan volgden
niets anders dan Vlaamsche namen.
Van Bergen is 't een lange weg naar Looberghe.
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klaar geworden zomermiddag was de lucht vol van
dat gelige gouden licht, waaruit Rembrandt is geboren!
Was dat Frankrijk?
't Was aangenaam langs dien eenzamen weg een
vriendelijk bejaard mannetje te ontmoeten, dat wel een
oogenblikje praten wilde, eenen Vlaming in hart en
nieren, die wat verwonderd was met eenen Hollander zoo gemakkelijk Vlaamsch te kunnen klappen. Hij
vertelde veel, onder meer, dat de priesters geregeld
in 't Vlaamsch preekten. „Maar", zei ik, „ik meen
gelezen te hebben, dat dat van regeeringswege bepaald verboden is?" Jawel, jawel, heette 't, maar ze
deden het toch! En met blijkbare ingenomenheid vertelde hij van deze herderlijke halstarrigheid.
Vele wandelaars waren er verder niet langs dezen weg.
Looberghe is een eenvoudig, klein dorp; een wagenmaker vertelde hier nog, dat niet ver van het dorp
of reeds uitsluitend Fransch gesproken werd. De weg
voerde verder nog steeds langs het kanaal, dat op een
bepaald punt overgestoken moest worden, en daar
ging 't de heuvelen tegemoet, die dra bereikt waren
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en daarmede was 't plotseling een geheel ander landschap.
Wulverdinge, vriendelijk gelegen, was spoedig bereikt. Voor eene herberg stonden twee mannen, die
juist aan eenen afrijdenden wagen eene goede refs
toeriepen. Aan dat tweetal was 't te zien, dat we aan
de scheiding waren niet alleen van twee taalgebieden,
maar ook van twee rassen. De een blond en rustig
en rond in de stevige schouders, een Germaan;
de ander slank en bewegelijk met een geestig spottend oog, een Gallier, de onverbasterde nazaat van die
Galliers, waarvan Caesar verhaalt, dat ze den reiziger omringen en hem nieuwsgierig vragen vanwaar
hij komt en wat voor nieuws er is. Afgestapt, was
ik in den herberg zelf al spoedig 't mikpunt van
zijnen luchtigen Gallischen spot, dat merkte ik wel
aan den helderen lach van de waardin en den goedigen, rustigen glimlach van den ronden, blonden
man. „Een glas melk juffrouw!" „Malaga!" spotte
de Celt, die 't niet verstond, en in melk malaga meende
te hooren, zich vroolijk makend over de onnoozelheid
van dezen reiziger, die hier malaga verlangde, „Malaga ! !" En alles aan hem scheen levendig van overmaat van geest, tot zelfs zijn baardje. „Malaga?"
vroeg de waardin verwonderd, terwiji de Germaan
zijn zelfden rustigen glimlach lachte. „Malaga?" vroeg
ik nu zelf verwonderd, er niets van begrijpend. En
onderwijl regende 't kwinkslagen uit den mond van
den Franschman. „Een glas melk!" herhaalde ik ten
slotte, een beetje kort. „Ah, du lait?" vraagt nu de
waardin, want daar ging haar een licht op. „Juist,
juffrouw, du lait, melk". En daar was 't raadsel opgelost; ik geloof, dat onze vroolijke spotter, die zijnen
spotlust nog graag wat den vrijen teugel had gelaten, 't jammer vond. 't Was hem nog niet recht duidelijk waarin de oplossing bestond, maar hij was dan
ook de eenige, die 't Vlaamsch niet machtig was.
Met de waardin en den Vlaming volgde nu nog een
kort gesprek in 't Vlaamsch, waarop de tocht weer
werd voortgezet niet dan nadat de Gallier met vele
en levendige gebaren en met lichten spot in zijne stem,
mij duidelijk had gemaakt, hoe ik den weg moest
nemen naar St. Omaars.
Voor St. Omaars ligt een klein plaatsje St. Momelin, eens Vlaamsch, nu reeds zoo goed als Fransch.
Een Vlaamsche wegwerker had 't met eenen anderen
blijkbaar Vlaamschen naam genoemd. De weg voert
van St. Momelin naar St. Omaars langs een klein
riviertje. Hier reed ik halverwege de beide plaatsen
een burgermannetje achterop. Dat kon nooit een
Franschman zijn! In zijn net donker Zondagsch pak,
met zijne donkere pet op en met zijn eenvoudig gezicht, was hij alles eerder dan een Franschman. Hier,
in dit land, was hij eene natuurschennis, een vloek
bijna. In den Purmer, op weg naar de markt in Purmerend, daar zou zijne verschijning niemand hebben
verwonderd! Spreekt u Vlaamsj (Vlaamsch is in
Fransch-Vlaanderen Vlaamsj)? Ja, hij sprak Vlaamsch,
ik had dus juist gezien. Deze man vertelde nu, dat
het riviertje, waarlangs de weg voerde, de scheiding
vormde tusschen 't Fransch en 't Vlaamsch. Al wat
aan den eenen kant lag was Fransch en al wat aan
den anderen kant lag Vlaamsch. Op mijne vraag
of St. Momelin nog een anderen naam had, ant-
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woordde hij bevestigend. De Vlamingen noemden het
bake of bague of met eenen soortgelijken naam. En
dat kwam, omdat de brug over 't riviertje in St. Momelin er vroeger nog niet was. Toen voeren de menschen van de eene naar de andere zijde met eenen
bak, eene pont dus. En naar dit overzetmiddel was
de plaats genoemd.
St. Omaars is Fransch, volkomen Fransch, hoewel
't eens Vlaamsch is geweest.
Gaat men van St. Omaars naar Cassel, dan duurt
het geruimen tijd, alvorens men weer op Vlaamsch
taalgebied is. In een zeer armoedig arbeidersgezin,
bleek men 't Fransch niet eens te kennen.
Cassel is meer dan een dorp; 't is eene kleine stad,
zeer hoog gelegen, met 't uitzicht op een heerlijk panorama, dat zich naar alle zijden ontrolt. Er zijn een
paar zeer goede hotels. In een daarvan sloeg ik mijne
tenten op en vond er zeer hartelijke en zeer voorkomende menschen, die ook Vlaamsch spraken, zooals
alle inwoners, met uizondering dan van hen, die niet
oorspronkelijk van de plaats zelve zijn. Het hotel was
tegelijk koffiehuis, en nu was 't opvallend, dat de
bezoekers uitsluitend Fransch spraken. Ook de bewoners van 't huis gaven de voorkeur aan 't Fransch
en zoo was mijn indruk, dat, werd 't al gesproken,
't Vlaamsch in Cassel toch min of meer gold als de
taal van de eenvoudige lieden.
Den volgenden morgen raakte ik den weg naar
Hazebroeck kwijt. Twee jonge mannen van 't land
brachten mij weer terecht. Als alle Vlamingen uit
dien hoek, meenden ook zij, dat ik wel van Yperen
zou zijn en als alle Vlamingen waren ze niet weinig
verbaasd te hooren, dat ik een Hollander was. Maar
zou een eenvoudige plattelander in Holland ook niet
verwonderd opkijken wanneer hij in zijn goede dorp
eenen Franschman ontmoette, die Hollandsch sprak?
't Gesprek viel op de middelen van bestaan in deze
streek. „Dit is de rechte butterstreek" zei de een, en
een Boer uit den Beemster zou 't volmaakt zoo gezegd
hebben! Ook omtrent de prijs van de boter lichtten
ze in, maar waar de boter heen zou gaan, dat wisten
ze eigenlijk niet, ze dachten naar Parijs.
In dit gedeelte van Fransch-Vlaanderen trok mijne
opmerkzaamheid, wat ik niet meer gedacht had te
zullen aantreffen. Zoodra men na Veurne de Fransche
grens over is, is 't met de Vlaamsche opschriften gedaan. En hier tusschen Cassel en Hazebroeck, dook
er in eens een op. Op eene kleine herberg stond:
Au treur niet. Hoe een Franschman dat wel uitspreken zal! Na Hazebroeck volgde er nog een: Au zagt
Leven, eveneens op eene herberg. Een jongen, die
zich daar juist beyond en geen Vlaamsch meer sprak,
moest dat eens uitspreken. „Au zagte Leven" zei hij,
„En weet je wat dat beteekent?" „Au douce vie!"
Dat wist hij dus, maar zijne tante woonde daar en
dat was eene Vlaamsche, die zal hem dus wel ingelicht hebben. Een derde opschriit, eveneens op eene
kleine herberg luidde: A 1' Haegdoorn.
Hazebroeck is als Cassel, eene kleine stad. Eene
vrouw lichtte mij in zeer slecht verstaanbaar Vlaamsch
in, omtrent den weg naar Belle op de grens van
Frankrijk en Belgie. Vlaamsch werd dus in ieder geval in Hazebroeck gesproken. Ongeveer midden tusschen Hazebroeck en Belle reed ik een oogenblik let-
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terlijk langs de taalgrens. Ik vermoedde 't reeds. Eene
vrouw had op de vraag of de weg naar Belle liep,
geantwoord: comprend pas. Maar een man, nog geen
tweehonderd meter verver, bleek de Dietsche tale weer
rnachtig te zijn. Hij vertelde hoe daar 't Fransch en
Vlaamsch aan elkaar grensden. Op twee boerderijen,
vlak aan den weg, werd slechts Fransch gesproken,
maar op eene boerderij in de onmiddellijke nabijheid
Vlaamsch, en zoo wees hij ze aan, hier Fransch,
daar Vlaamsch. Onder meer vertelde hij ook nog, dat
daar eveneens de pastoors in 't Vlaamsch preekten.
Letten we nu op de taalgrens, zooals die getrokken
is op de kaart in genoemd Vlaanderen-nummer, dan
blijkt deze eenigszins onjuist. Op dat punt, midden
tusschen Hazebroeck en Belle valt de grens te veel
uit in 't voordeel van 't Vlaamsch, daar had de lijn
noordelijker getrokken moeten worden.
Belle, dat niet ver van de g'rens of ligt, is Vlaamsch.
Een paar der bewoners knoopten gaarne een gesprek aan en spraken zeer goed Vlaamsch, hoewel
van eenen koffiehuishouder weer vermeld moet worden, dat hij 't eenvoudig weigerde te spreken. Evenwel, de laatste indruk lien ik mee zou krijgen, alvorens de hooge heuvels te beklimmen, die de natuur
zelve hier heeft opgeworpen als eenen dam tusschen
Frankrijk en Belgie, zou schitterend zijn. Met den
grens-beambte, eenen onder-officier, onderhield ik me
nog eenigen tijd in 't Nederlandsch. Zijn Vlaamsch
was sierlijk en welluidend, en hij sprak 't dan ook
met welgevallen. En zoo verliet ik dan FranschVlaanderen, met den indruk, dat de Vlamingen daar
nog zuivere Vlamingen zijn. Vlamingen naar taal
en lichaamsbouw, ook lichaamsbouw, want 't verschil
in uiterlijk tusschen den eigenlijken en den Vlaamschen
Franschman, is inderdaad al zeer opvallend.
E. BESSE.
Middelburg.

dienstoefeningen te houden, evenals dat achtereenvolgens in London, Norwich, Maidstone, CanveyIsland, Yarmouth, Sandwich en in St. James geschiedde. 1)
Van 1563 tot 1572 was Johannes van Miggrode of M i g g r o d i u s de Hollandsche predikant te Colchester. Geboren te Aalst in 1531 werd
hij kannonik, pastoor te Veere in Zeeland (van welke
provincie tal van predikanten naar Colchester overgingen als Biscop, de Smit, Vosburgh,
T r e z e 1) waar hij het protestantsche geloof omhelsde en daarop naar Colchester vluchtte. Hij was
een beroemd hervormer en vermaard predikant niet
alleen, maar een vurig patriot en een voorvechter
voor de Hollandsche onafhankelijkheid en was de
stichter van de eerste Nederlandsche Herv. Gemeente
in Colchester.

olt
De Hollandsche Kolonie te Colchester
in de 16e, 17e en 18e eeuw.
Zij, die op weg naar Nederland langs C o 1cheste r sporen om van Harwich scheep te gaan,
hebben wellicht weinig vermoed welk eene belangrijke rol de Hollanders in de 16e, 17e en 18e eeuw
in eerstgenoemde plaats hebben gespeeld.
Colchester, een der oudste en meest historische
steden van Engeland, in welke de Romeinen het eerst
hebben gebouwd, werd in het jaar 50 onzer jaartelling door Claudius gesticht als een monument voor
zijn overwinningen over het zuidelijk deel des rijks.
Voor de komst der Hollanders was Colchester
een vrij onbeduidende plaats.
De emigratie van Hollandsche protestanten, die de
gruwelen en wreedheden van Alva ontvluchtten, is een
belangrijk tijdstip in de geschiedenis dezer stad geweest, want hun komst was oorzaak, dat Colchester
een der voornaamste middelpunten werd van een
groote en bloeiende nijverheid. De eerste groep kwam
van Sandwich over in Maart 1570 en bestond uit
11 gezinnen, tezamen 50 personen tellende. Ofschoon
de overheid der stad wel geneigd was de komst van
vreemdelingen aan te moedigen, daar deze h. i. nieuwe
nijverheid met zich zouden brengen en de voor,spoed
van de stad aanmerkelijk verhoogen, was deze niet
vrij hun te vergunnen zich te vestigen, zonder toestemming van hooger hand. Zij wendde zich dus op
1 Augustus 1570 tot de „Privy Council".
Koningin Elisabeth was de vreemdelingen genegen
en beschermde de „refugees" door hen toe te staan
in Colchester te wonen en hun Hollandsche gods-

In 1572, na de inneming van den Briel door de
Watergeuzen, keerde hij naar Veere terug, werd daar
weer predikant en overleed op 6 Mei 1627 in den
ouderdom van 96 jaren.
Te Veere werd in 1772 een monument voor hem
opgericht in de Ned. Herv. Kerk, aan welk gedenkteeken enkele op het zeestrand gevonden stukken werden aangebracht., welke behoord hadden tot het monument bij zijn dood opgericht. Dit werd vernield toen
de Franschen de Kerk afbraken en de teruggevonden
brokstukken werden — zooals gezegd — in het nieuwe
gedenkteeken opgenomen. „Vivendo Migro" was zijn
wapenspreuk 2)
Voor 1580 hadden de Hollanders te Colchester eene
afzonderlijke gemeente met eigen predikant, onder
jurisdictie van den Bisschop van London. Na eerst
eenige andere gebouwen te hebben gebruikt, kregen
zij ten slotte een eigen kerk in St. Mary's Lane.
Bij de cencus op 11 Mei 1571 waren er 185 vreemdelingen, waarvan 177 Hollandsch en Vlaamsch waren;
de overigen waren Fransch en Schotsch. Velerlei en
verscheiden waren de ambachten welke zij uitoefenden,
ik noem u die van predikant, koopman, geneesheer,
heelmeester, baaimaker, baaivormer, lakkenvoller, wolkammer, kaartenmaker, wever, verver, timmerman,
1) Ch. XVIII pag. 167. „Historic Towns," Colchester by Rev.
dw. L. Cutts. B. A. 1888.
2) Essex Review No. 57), vol. XV, Benham I Co.
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heden werd gebruikt. Zoo zeer was de baainijverdraaier, touwslager, tuinman, brouwer, kleermaker,
perkamentmaker, naaldenmaker, hopbouwer, schilder,
heid van de Spaansche markt afhankelijk, dat de oorglazenmaker, pottenmaker en arbeider en vele dezer
log tusschen Engeland en Spanje haar een gevoeligen
ambachten waren „zulke wetenschappen als niet onder
knak toegebracht.
ons bekend", zooals men lezen kan in brieven door
Toen ze op het toppunt van haar bloei was geautoriteiten geschreven.
komen, werd er wekelijks voor 30.000 pd. st. baai
Later kwamen er nog 150 Hollanders bij, een totaal
verkocht!
dus van 200 makende of ongeveer 40 gezinnen. Het
De baaihandel bezorgde duizenden werk en vele
„Monday Court Book" van de stad, bevat een zorgder arme bewoners vonden er een bestaan in. Colvuldig bewerkte lijst van de „refugees" in 1573 met
chester werd een bloeiend en welvarend dorp.
vermelding van 't aantal van elke gezin en de „parish"
Van alle weefgetouwen werd het laken naar de
„Bay Hall" gebracht, gemeten en onderzocht, de bain welke zij zich vestigden. Van de 534 vreemdelen werden officieel gezegeld met looden zegels, op
lingen waren de meesten op dat tijdstip Hollandsch.3)
welke de kwaliteit en length stonden aangegeven en
Van enkelen hunner zijn er nog afstammelingen in
den naam van den koopman. Het zegel droeg het
Colchester te vinden en de families Godscall
jaartal 1571 op de eene zijde en enkele spreuken op
(Godschalk), Great (de Groot), Cole
de andere. De bestuurders en ambtenaren van de
(Cool),Dehearn (de Horne), Broke (Brook,
„Bay Hall" genoten het grootste vertrouwen.
van den Brook) Woolman(Wullemans),
De voorspoed der vreemdelingen verwekte afgunst
Everett (Everhard) enz. verraden zulks wel.
De Hollanders vormen tegenstand der Enden eene afzonderlijke
gelschen, die hen tweegemeenschap met eigen
maal in 1603 aanklaagbestuurders(Governors)
den bij het gerecht,
en ambtenaren (offiomdat zij hun eigen
cers). Er waren verbedrijf regelden en boescheidene welgestelde,
ten oplegden. Zij zonge estkrachtige m enden een verzoekschrift
schen onder hen met
aan de ,,Privy Council",
groote kennis van den
maar deze en de locale
handel, die spoedig
overheid steunden — en
nieuwe nijverheid iii
niet ten onrechte – de
het stedeke deden ontvreemdelingen. Twee
staan. Vooral moet,
jaar later — in October
als zoodanig genoemd
1612 — gaf Koning
worden, het vervaardiKarel II hun bij „Letters
gen van een soort
Patent" bestendiging
serge,genoemd ,,bays"
hunner voorrechten in
(baize) en , says" (baai
bedrijf eningodsdienst.
en saai)
Ook werd er een wet
In April 1575 sloten
uitgevaardigd, welke
zij een overeenkomst
strenge straffen oplegde
met de overheid, waarin
aan hen, die slechte
zij beloofden de stadsbaai vervaardigden en
wetten te gehoorzainen
van Colchester verzonen van hun eigen beden zonderze eerst naar
sluiten (bye laws) goedde ,,Dutch Bay Hall"
Dutch Bay Flail te Colchester.
keuring aan te vragen.
ter keuring te hebben
Voor de voorrechten
gezonden, daar geslewelke zij genoten en omdat hen vergund werd hun
pen en bedriegelijke personen „slechte en ondeugdeeigen armen te onderhouden, betaalden zij jaarlijks
„lijke baai namaakten en die onder den naam en dikeen aardige som. Zij vormden zoo te zeggen eene
„wed met het zegel van Colchesterbaai verkochten,
maatschappij met eigen voorschriften voor de inrich,tengevolge waarvan de Colchesterbaai den goeden
ting van hun bedrijf en stichtten al spoedig een eigen
„naam verloor, welke ze voor lien tijd had”. 1)
gebouw — een soort gildehuis bij St. Mary's
In de 16 „parishes” van Colchester was in 1616
church, in de wandeling Red Row genaamd. 1.)
het aantal in Holland geborenen, kinderen en beDe „D utch Bay Hal 1" stond op den grond
dienden 248, terwijl het getal Hollanders in Engewaarop nu het kantoor staat van de „Essex & Sufland geboren 1028 bedroeg. 3 )
folk Fire Insurance Society" in High street.
Onder Karel II, James II en Anna verminderde
De benedenverdieping was als vele van de Engelhet aantal Hollanders, vooral, toen de oorlogen onder
sche markthuizen open aan de straat, van welke het
Koningin Anna de markt sloten in Spanje, de grootste
door pilaren gescheiden was en vormde de beurs,
afnemers van hun baai en saai, welke de voornaamwaarin de kooplieden bijeenkwamen om dagelijks
ste bron van welvaart der Hollanders in Colchester
hun zaken te doen en boven — door pilaren gewas.
schraagd — was de Bay Hall waarin de baai
Sommigen keerden naar hun vaderland terug, anwerd onderzocht en de vergaderingen werden gehouderen lieten zich naturaliseeren, de gemeente verliep
den. De bestuurders van de „D u t c h Bay Hal 1"
evenals de andere Hollandsche gemeenten in Engehadden vergunning van het Gouvernement om hun
land. Velen losten zich op in de Engelschen, anderen
eigen voorschriften en bepalingen te maken, ten einde
sloten zich aan bij de „Quakers meeting Houses",
goede en gelijksoortige kwaliteit stof te verkrijgen.
In 1648 werden nog 49 kinderen in de HollandOok werden de prijzen door hen gezegeld en de hoesche kerk gedoopt, in 1700 slechts 9, totdat eindelijk
veelheden welke mochten worden vervaardigd. Zij oein 1728 de gemeente onder D s. A n t h o n i u s van
fenden jurisdictie uit over de wevers, legden in voorKalkensteyn ontbonden werd. De laatste inschrijkomende gevallen boeten op en namen geld en goed
ving had 22 December 1728 plaats. Ongeveer honderd
in ontvangst, welke zij burgemeester en schepenen
jaar later werd de „Dutch Bay Hall" gesloopt.
afdroegen tot ondersteuning van de armen der stad.
Zoo gezegd onderhielden de Hollanders hun eigen
behoeftigen.
3). Register of Baptism in the Dutch church at Colchester from
1645-1728 by W. J. C. Moens Vol. XII (publication of the Huguenot
De Hollandsche baai werd over geheel Europa verSociety of London) 1887.
kocht, vooral vond ze groote afzet in Spanje, waar
4) The New Town Hall and municipal Buildings for Colchester,
het door de monniken en nonnen in groote hoeveelby W. Marriage fic W. 0. Benham 1900.
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De doopregisters der Hollandsche kerk van Colchester, loopende van 1645-1728, zijn door den onvermoeiden navorscher, den heer Moens, later gevonden in de Austin Friars Kerk te London, waar zij
100 jaar lang bewaard en verborgen waren geweest.9
Toen in 1900 een nieuw stadhuis te Colchester
werd gebouwd, werd er o.a. een raam van gebrand
glas in aangebracht, voorstellende de komst der Hugenooten, de vestiging der baai- en saainijverheid, evenals de komst der Hollanders en Vlamingen, onder
Koningin Elisabeth. Het raam bevat voorts de wapens
lisabeth,
,
en
van Koningin
E Colchester Frankrijk
Holland.
Aan de oostzijde van North Hill herinnert ons de
Dutch Lane (dikwijls tot Duck Lane verbasterd)
te Colchester nog aan onze nijvere voorvaderen, die
Engeland op velerlei gebied hebben helpen groot
makers.
FRED. OUDSCH ANS DENTZ.

Br. en Zr. PENNINGS
en LIESJE.

meer mogen beleven, dat reeds sommige der eerstopgenomen Mahomedaansche wezen, nu als Christenen in goede betrekkingen zijn geplaatst.
De heer Pennings is thans hertrouwd en het hierbij
gaande kiekje geeft te zien links de heer P. J. Pennings en mevrouw Pennings geb. Schouten en hun
dochtertje uit het eerste huwelijk, Liesje, die kort na
haar geboorte naar Holland werd gebracht, waar ze
in den laatsten tijd, in het gezin van hare tweede
moeder verzorging genoot. Verleden jaar kwam mevr.
Pennings te Calioub met de kleine Elisabeth, die nu
al aardig Arabisch kan verstaan en spreken.
Aan de rechterzijde ziet men den heer Risk. Effendi
met zijne echtgenoote, weesvader en weesmoeder.
Onder de wezen zijn 6 meisjes en de overigen zijn
jongens.
Het weeshuis heeft een eigen bakkerij en melkerij
en de photografische opname kan getuigen van het
lichamelijk welzijn der wezen, terwijl hun geestelijk

DE WEEZEN TE CALIOUB.

Van onze Vertegenwoordiging
in het Buitenland.
Het Weeshuis te Calioub (Egypte.)
Het zal de leden van het A. N. V. genoegen doen,
te vernemen, hoe door een Nederlander in Egypte
eene belangrijke stichting is tot stand gekomen en
staande wordt gehouden.
Het weeshuis te Calioub werd 22 Oct. 1900 opgericht dnor of liever van wege mevrouw Pennings,
geb Bosshardt, die het stuk grond en de gebouwen
kocht, waar nu de wezen zijn gehuisvest.
De heer P. J. Pennings is Nederlander en zendeling te Calioub en mevrouw Pennings—Bosshardt
sedert overleden, heeft de eerste jaren van het bestaan
en groeien van hare stichting nog kunnen gadeslaan.
Zoo men ooit van iets zeggen kan, dat het „Op
hoop van zegen" werd ondernomen, dan geldt dit
zeker voor deze stichting. Geheel op eigen kosten begonnen, kon de familie Pennings weldra het onderhoud van het toenemend wezen-gezin (dat nu reeds
45 leden telt) niet meer uit eigen mAdelen bekostigen en moest een beroep gedaan worden op de liefdadigheid, en zooals de heer Pennings met eigen
woorden zegt: „God beschaamde mij niet in mijn
vertrouwen op Hem", en het weeshuis moet steeds
vergroot worden en voorziet in eene blijkbare behoefte.
In Holland is de zaak weinig bekend, de meeste
steun komt thans van Kopten Protestanten uit Egypte.
Mevrouw Pennings—Bosshardt heeft het helaas niet

RIZK en NAZLIE.

welzijn eveneens de beste verzorging geniet.
Sedert een paar jaar wordt de heer Pennings als
zendeling-leeraar ter zijde gestaan door den heer
Bill een ander Nederlander, die nu zich beijvert de
Arabische taal machtig te worden, waarvan de kennis
natuurlijk een onmisbare 'factor is in dezen moeilijken
werkkring.
TH. VAN VLOTEN,
Vertegenwoordiger van het A. N. V. te Cairo.
De Darwin-penning.
In verband met de toekenning van den Darwingedenkpenning aan professor Hugo de Vries schrijft
onze vertegenwoordiger te Londen het volgende:
In 1885 besloten beheerders van het internationaal
fonds voor een gedenkteeken aan Darwin gewijd, het
batig slot over te dragen, bid wiize van beurs of stichting, aan de „Royal Society of London", het beroemde
wetenschappelijk lichaam. Zijn leden hebben het recht de
letters F. R. S. achter hun naam te zetten (fellow of
the Royal Society) en dat recht is een der meest geeerde onderscheidingen welke iemand op wetenschappelijk gebied in Engeland kan deelachtig worden.
Aan de „Royal Society" werd opgedragen de renten van dit fonds van tijd tot tijd te gebruiken ter
bevordering van studien en onderzoekingen op biblogisch gebied, het gebied dus door Charles Darwin
met zoo groot vernuft en zooveel kennis bewerkt.
Het fonds werd tot een bedrag van 2500 belegd
in obligation der „South Eastern Railway", welke,
tegen 4 ten honderd, een jaarlijksch inkomen van on100 opleveren.
geveer
Om de twee jaar wordt, volgens besluit van het
Bestuur der Royal Society, een zilveren of een bron-
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zen gedenkpenning uitgereikt, ter belooning van werk
van algemeen erkende onderscheiding (vooral op 't
gebied der Levenswetenschap) op „het veld waarin
Darwin zelve arbeidde".
Bij de gedenkpenning worth een geschenk in geld,
ten bedrage van ii, 100, gevoegd, terwijl het overschot teilkens gevoegd worth bij. de hoofdsom.
De penning vertoont aan de eene zijde Darwin's
beeldenaar en aan de andere, zijn naam „Carolus
Darwin", met, in romeinsche cijfers het jaartal 1809
er boven en 1882 er onder, terwijl er omheen staat
een Brans van planten, welke Darwin voornamelijk
onderzocht, zooals de primula, de orchidee, enz.
De gedenkpenning werd de eerste maal geschonken,
in 1890, aan Dr. Alfred Reissell Wallace, wiens werken over de Maleische archipel en plantenwereld ook
in Nederland bekend zijn, terwijl zijn boa over het
Darwinisme, in 1889 verschenen, hem nog meer aanspraak op de onderscheiding gaf. Na Wallace ging ze
in 1892 aan Sir Joseph Dalton Hooker, gewezen bestuurder van den plantentuin in Kew. Zijn werken op het gebied der plantkunde zijn wereldberoemd;
1894 aan Thomas Henry Huxley;
1896 aan Battista Grassi, den Italiaanschen onderzoeker der embryonen;
1898 aan Karl Pearson, die bekend is door zijn
werk op het gebied der overerving;
1900 aan Haeckel;
1902 aan Francis Galton, die behalve door zijn
onderzoekingen in midden Afrika, beroemd
is door zijn werken over vingerafdrukken;
„ 1904 aan Batesin, wiens studie over de varieteiten der planten hem in de nabijheid
van 't veld van professor de Vries bracht.
Een van Engelands bekendste geleerden schrijft mij:
Het verheugt mij zeer dat de gedenkpenning dit jaar
aan Prof. de Vries werd gq-even. Het geschiedde
wegens zijn studien over varieteiten in de planten.
Zijn vroeger werk was op zich zelf zeer bewonderenswaardig, doch niet strikt binnen „het veld waarin
Darwin zelve arbeidde".
7)
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Uit Londen.
1•111..---

Voor een aanzienlijk deel der Nederlanders in Londen, is de Hollandsche kerk in Austin Friars een
gaarne gezocht middelpunt. Het kerkbestuur waardeert
dit en tracht den band onder de geestverwante landgenooten op velerlei wijzen te versterken, onder anderen door 's winters-avonds voordrachten te laten
houden door bekende leiders uit Nederland, over godsdienstige, zedelijke en zedelijk-godsdienstige onderwerpen.
De Groningsche Hoogleeraar Dr. H. M. Meyboom
opende Dinsdag 16 October de reeks met eene lezing
over „Oorsprong en waarde van den Bijbel". De
inhoud der lezing kan hier natuurlijk onbesproken
blijven.
Aan de lezing ging vooraf een orgel-concert van
den organist der kerk, den heer Rud. Loman, die
door een ander landgenoot, den violist Samehtini werd
bijgestaan.
Ook bij de volgende lezingen, die ongeveer eenmaal per maand plaats hebben, zal op die wijze de
kunst der wetenschap de hand reiken.
Lezers van Neerlandia, welke meer van deze voordrachten wenschen te weten, behoeven slechts een
rondschrijven te vragen bij den predikant Dr. S. Baart
de la Faille, 5 Austin Friars, Londen E. C.
Londen.
C. THIEME.
Uit Shanghai.
In Juli noodigde ik eenige Hollanders te mijnent
ter bespreking van de viering van 31 Aug. Voorheen
was een maaltijd in de Engelsche club, uitsluitend
voor Hollanders, vooraf gegaan door officieele receptie aan het Consulaat al wat geboden werd. 1k was
echter van meening, dat wij Hollanders thans talrijk
genoeg zijn om als kolonie op te treden en sloeg voor
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onze buitenlandsche vrienden en hunne dames tot een
gemeenschappelijken maaltijd ,
te noodigen. Dit plan
vond instemming. Een comit, bestaande uit de heeren
H. W. Forbes, W. J. van Duysberg, J. Huidekoper,
H. Lambooy, P. P. Bakels en ondergeteekende werd
onmiddellijk gevormd. De heer Ch.Iburg, de oudste
Hollander in Shanghai, stelde zijn prachtigen tuin ter
beschikking.
Het feest is uitstekend geslaagd.
Shanghai.
J. SPECHTGRIJP.
Uit Japan.
. De Koninginne-dag is weer voor het eerst na lange
Jaren in Japan officieel feestelijk gevierd geworden ten
huize van Harer Majesteits Gezant in Tokyo. De
heer en mevrouw Loudon, die eerst eenige maanden
geleden in Japan zijn aangekomen, hadden uitnoodigingen rondgezonden aan alle landgenooten, om op
dien nationalen feestdag een bezoek te brengen aan
de Hollandsche Legatie en nagenoeg alle Nederlanders, . niet alleen uit Tokyo, doch ook uit Kobe en Yokohama, daaronder zelfs enkelen waarvan de meesten
het bestaan niet vermoedden, hadden aan die gastvrije uitnoodiging gevolg gegeven.
In een zeer hartelijke toespraak vergeleek de heer
Loudon de aanwezige landgenooten bij een grooten
familie-kring, waarvan de leden zich verzameld hadden om vaders of moeders verjaardag te vieren, die
bij zulk een gelegenheid alle bestaande geschillen of
oneenigheden als vanzelf vergaten of terzijde stelden,
om door degemeenschappelijke reden van vreugde
weer te voelen, dat zij een geheel vormden. Vooral
na het kortelings doorgestane leed, dat heel Nederland heeft meegeleden, voelen alle landgenooten weer
sterker den band, die hen aan het vaderland en aan
elkaar bindt, de gehechtheid van het yolk voor hunne
geliefde Koningin.
Voor een der aanwezigen had de Minister eene bijzondere verrassing, welke hij eenige dagen had geheim gehouden om zelf het genoegen te hebben op
dezen feestdag het heuglijk bericht over te brengen: n.l. de decoratie van den heer Van Oordt van
Lauwenrecht, Hollandsch consul te Kobe, tot ridder
van de Oranje-Nassau orde.
Het was met welgemeenden dank voor de hartelijke ontvangst dat de bezoekers afscheid namen van
hun beminlijke gastheer en gastvrouw.
Deze waarlijke nationale bijeenkomst vond ik een
goede gelegenheid om de belangen van het A. N. V.
te behartigen en gebruik makende van de patriottische
stemming mocht ik er dan ook in slagen hier eenige
nieuwe leden voor het Verbond te winnen.
Yokohama.
Wm. HOLST.
Uit Boechara.
Het aantal Nederlanders in deze gewesten is niet
groot; in geheel Russisch Centraal-Azie heb ik maar
een landsman kunnen ontdekken, die, niettegenstaande
mijn pogingen om hem als lid van het Verbond te
kunnen aangeven, tot dusver niet toetrad.
Daar hij voor een paar maanden met een Russische
dame getrouwd is, is het aantal Nederlandsche onderdanen in Centraal-Azie tot op 2 gestegen, en thans
voor flinke uitbreiding vatbaar.
Van Vlamingen heb ik ook niets kunnen ontdekken;
Duitschers en Oostenrijkers zijn in de voornaamste
steden goed vertegenwoordigd.
C. VAN DER KLAAUW,
Vertegenwoordiger voor Midden-Azie.
BLADVULLING.
Een domheid uitgesproken in een vreemde taal
blijft een domheid, hetgeen menig Hollander moeilijk
schijnt te kunnen vatten; voor hem is het voldoende
dat een vreemdeling, hoe onwetend ook, een oordeel
uitspreekt, om daarin de uiting te begroeten van
diepe wijsheid.
H. KERN.
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Van de Boeken-Commissie
Adres voor toezending van
boeken: Boekenhuis, 63 van
der Duynstraat, Rotterdam.

Adres van den ten Secretaris :
206 Mathenesserlaan,
Rotterdam.

Sedert September zijn reeds verzonden of worden
binnen enkele weken verzonden 70 kisten, meest bestemd voor Zuid-Afrika en voorts voor Zeemanshuizen en enkele Nederlandsche kolonies in den vreemde.
* **

Hieronder volgt de volledige lijst der Zeemanshuizen, die boeken en wekelijks een pak couranten
ontvangen; verder van de Nederlandsche kolonies, die
gesteund worden, te z a m e n 44 adressen:
Zeemanshuizen te Altona, Antwerpen, Buenos-Aires,
Danzig, Emden, Geestemiinde, Genua, Hamburg, Hongkong, Hall, Kaapstad, Konigsberg, Liverpool, Londen,
Marseille, Melbourne, Newcastle (N. S. W.), Newport
News, New Orleans, New York, St. Petersburg, Reval,
Riga, Singapore, Smyrna, Stettin, Sydney.
Nederlandsche kolonies te Buenos-Aires, Chicago
(2),Elberfeld, Holland (N. A.), Johannesburg, Kalamazoo (N. A.), Londen (3), Parijs (2), Pretoria,
Rosario de Santa Fe, Schiittorf (in H.), Somerset
Oost (K. K.), Teheran.

S. VAN KOETSVELD — 106 — Kommies Posten Telegraafdienst — VII (Postzegels Senf '06) —
Veel.
103. S a m a r i n d e (Borneo) — H. C. PROVO
KLUIT — 109 — Beambte K. N. M. t. e. v. petroleumbronnen in N.-I. — '74 — I, II, III, VII (Postzegels Senf '06), IV (0.-I.)
Weinig tijd.
104. Semarang (Java) — C. E. HOORENS
VAN HEYNINGEN — 108 — Luitenant ter Zee,
Leeraar in de Wiskunde aan de H. B. S. — '71 —
II, I, III (Co-educatie, onderwijs aan de scholen
voor middelbaar onderwijs in N.-Amerika) — Weinig
tijd.
105. S i t o e b o n d o (afd. Panaroekan, Besoeki,
Java) — M. VAN DOORNINCK — 103 — Adspirant-Controleur B/B. — '84 — VII (Postzegels, „ganzsachen"), VIII, III, IV (0.-Indie) — Weinig tijd.
106. S o e k a b o e m i (Preanger) — J. TIMMER
— 101 — Verhuurder van gemeubelde huizen en kamers — '55 — VII (Postzegels, „ganszachen"), VIII
— Veel tijd.
107. T j i l a t j a p (Java) — J. RYNARZEWSKIRYNA — 107 — Handelsambtenaar (Geo Wehry &
Co.) — '80 — VII (Prentbriefkaarten, stadsgezichten).
EUROPA.

* **

Te Groningen, Utrecht en den Haag is men weer
aan het boeken verzamelen voor onze Commissie en
in de laatste twee plaatsen wordt het vormen van een
sub-commissie overwogen, zooals Delft reeds gedaan
heeft.
* **

Uit den brief van een Hollander te Pretoria, die
mee ten oorlog geweest is: „Ik voor mij heb 22
maanden met de Boeren saam geweest en heb veel
waardeering en Heide ondervonden van hen en ook,
then de oorlog voorbij was, ben ik bij een Afrikaansche familie geweest. Steeds krijg ik nog brieven van
die familie uit L. Bij mijn weggaan uit het district L.
was ik uitgespannen bij een B. nabij K., en bij het
weggaan bedankte die vrouw mij, voor wat ik voor
land en y olk gedaan had, en ik kan UE. zeggen, bij
zoo iets gevoelt men, dat, hoe de zaak dan ook afgeloopen is, er toch zijn, die wel degelijk gevoelen, wat
de Hollandsche natie en de Hollanders hier voor hen
gedaan hebben. En ik zou UE. veel meer kunnen
schrijven over de behandeling ondervonden van de
gewone Boeren, loch ik schrijf slechts dit, omdat UE.
er misschien wel eens andere brieven of personen over
gehoord heeft".
De le Secretaris,
VAN EVERDINGEN.
Rotterdam, 5 November 1906.
t3g

Wederkeerig Dienstbetoon
AZIE.

Belgie.
108. La Louviere — J. BERNAERTS — 100
— R.-K. Priester — '79 — St. Jozefsgesticht — II
(Ned. letterkunde), III, V (Vlaamsche beweging), VIII
— Zeer weinig.
109. Oostende — R. A. R. VERSCHELDE
—9 BedinebijhetbsurvandeSta spketbooten — '79 — Maria Hendrika Park — I, II, III,
V, VI, VIII — Watersport — Weinig tijd.
110. Tongeren — R. SCHMIDT — 98 — Dr.
in de Germaansche taalkunde --- '84 — 32 Maastrichterstraat — V, VII (Prentbriefkaarten, portretten van
Hollandsche schrijvers en afbeeldingen van niet-Fransche beeldhouwwerken), II, I (letterkunde).
Nederland.
111. Z a a n d a m — P. H. STUURMAN — 102
— Student in de rechten — '86 — 126 Westzijde —
IV (Z.- Afrikaansche aangelegenheden, consulaatwezen,
scheepvaart, militaire vraagstukken ; ontvangen 0. en
W.-Indie), III, VII (Insecten, Postzegels Senf '05'06 van Ned. Kolonien, Z.-Afrika, Congo; geeft ook
in ruil prentbriefkaarten) — Weinig tijd.
VERBETERING.
70, heet niet I. I. V. E. Mathijs, maar J. J. V. E.
Mathijs en is niet alleen leeraar, maar ook gemeenteonderwijzer. Dit in verband met zijn wensch om over
schoolzaken te briefwisselen.
ADRESVERANDERIN G.
86, J. van Gorp, Schapenstraat 117, Leuven.

Nederlandsch Oost-Indie.
98. K e d o e n g d j a t i (res. Samarang, Java) —
F. W. SNEPVANGERS — 104 — Houtvester —
'73 — VII (Postzegels Senf '06), II, IV (0.-I.).
99. Klaten (res. Soerakarta, Java) — J. G.
POUW — 105 — Technoloog — '80 — II, IV
—April/Set.wngjd
100. Meester Cornelis (Kampong Melajoe)
- Mevr. E. H. C. N. PANNEKOEK—NYMAN —
110 — '85 — VII (Postzegels Senf '06), VIII —
Veel tijd.
101. Meester Cornelis (Kampong Melajoe)
— F. L. PANNEKOEK — 111 — Ambtenaar hoofdbureau in- en uitvoerrechten en accijnzen te WelteWeinig tijd.
vreden — '76 — II
102. Moear adjawa (Z.-0. afd. Boipeo) — G.

SLEUTEL.
Stamboeknummer.

Volgnummer
in
1906.

Stamboeknummer.

Volgnummer
in
1906.

98
99
100
101
102

104
105
1)0
111
106

103
104
105
106
107

109
108
103
101
107

Stamboeknummer.

Volgnummer
in
1906

108
109
110
111

100
99
98
102

VRAGENRUBRIEK.
Wie geeft goede Nederlandsche woorden voor ganzsachen en coeducatie, welke in bovenstaande lijst
voorkomen?
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het D. B. overgelaten ter alg. verg. met een voorstel
voor den dag te komen.

Noord-Nederland.
Bestuursvergadering van Groep Nederland, gehouden Zaterdag 27 October te 's-Gravenhage.
Aanwezig: Dr. H. J. Kiewiet de Jonge, voorzitter,
mej. E. Baelde en de heeren Prof. P. J. Blok, Mr.
A. H. Brandt, Dr. F. Buitenrust Hettema, Marcellus
Emants, P. J. de Kanter, Dr. J. B. Schepers, Dr. P.
V. Sormani en C. van Son, secretaris.
Afwezig met kennisgeving: de dames Dr. J. Aleida
Nyland en Cath. van Rennes en de heeren Jhr. Mr.
0. F. A. M. van Nispen tot Sevenaer en Th. Nolen.
De notulen der vorige bestuursvergadering worden
voorgelezen en goedgekeurd.
I. De voorzitter stelt het eerst aan de orde de aanshifting der oud-leden van de ontbonden jongeliedenvereeniging Jong Nederland en ZuidAfrika bij het A. N. V.
Dezen zomer hebben aigevaardigden dezer ontbonden jongelieden-vereeniging samensprekingen gehad
met het D. B. van Groep Nederland van 't A. N. V.
ten einde de wenschelijkheid te overwegen de 300 leden
van J. N. en Z.-A. als „jongelieden-afdeelingen" naar
het A. N. V. te doen overgaan.
Op genoemde bijeenkomst kwam men omtrent de
volgende punten tot overeenstemming:
a. Jongelieden kunnen zich onder den naam Jong
Nederland vereenigen tot plaatselijke (onder)afdeelingen van het A. N. V. Zij werken samen met
de bestaande Afdeelingen van ouderen;
b. De Afd. Jong Nederland hebben een
eigen bestuur, dat verantwoordelijk is aan het Groepsbestuur;
c. De voorzitter van een Afd. Jong Nederland heeft
zitting in het Bestuur der Afd. van ouderen, zonder
stemrecht;
d. leder bepaalt zijn eigen jaarbijdrage niet gaande
beneden f 1.25;
e. Op 21-jarigen leeftijd gaan de jongelieden naar
de Afdeeling der ouderen over;
f. In Neerlandia wordt een rubriek Jong N e d e r1 a n d geopend, waarin officieele mededeelingen omtrent deze Afd. worden opgenomen en haar belangen
besproken kunnen worden;
g. leder lid, die f 2.50 of meer betaalt, ontvangt
Nmerlandia, de overige leden met tweeen 1 ex.
Besloten worth in dien geest voorstellen te doen
aan de in het voorjaar te houden alg. verg. van
Groep Nederland en het aantal leden, noodig om eene
jongelieden afd. te vormen op 10 te stellen.
II. De heer Emants verkrijgt het woord om toe
te lichten een voorstel van Afd. Den Haag om een
commissie te benoemen tot samenstelling van een lijst
van vreemde woorden en uitdrukkingen met hun vertaling of passende overzetting, voornamelijk ten
gebruike van handelaars en neringdcenden. Er zou
dan eenheid komen in den strijd tegen de indringers
en de commissie, die zou moeten bestaan uit deskundigen, zou tevens kunnen aangeven welke vreemde
woorden burgerrecht hebben verkregen. In Duitschland wordt met den keizer aan het hoofd alles gedaan om de taal en daardoor het karakter zuiver te
houden; laten wij dit ook doen.
De vergadering erkent in 't algemeen de wenschelijkheid van een vreemde woordenlijst, men is echter
van oordeel, dat gematigd moet worden te werk gegaan. Een enkele wil vooraan die lijst laten drukken
dat reeds vele Verbondsleden alleen bij winkeliers
koopen die het Nederlandsch in hun zaken de voorkeur geven, een ander zou Kramers Woordentolk
voor 't doel willen omwerken. Ten slotte wordt aan

III. Bij de keuze van een plaats voor het XXXste
Ned. Taal- en Letterkundig Congres wordt Haarlem
aanbevolen door Dr. Schepers, terwijl Prof. Blok de
voordeelen van Leiden opsomt. Door andere leden
wordt Maastricht als liggend te midden van een onontgonnen terrein aanbevolen. De meeste stemmen
vereenigen zich op de academiestad.
IV. De voorzitter wijdt een woord van leedwezen
en hulde aan Prof. Van der Vlugt wegens zijn ontslagneming om gezondheidsredenen als vertegenwoordiger van Groep Nederland in 't Hoofdbestuur.
Bij de keuze van candidaten voor de opengevallen
plaats wordt gewezen op de wenschelijkheid om alle
partijen in 't Hoofdbestuur vertegenwoordigd te zien,
hetgeen echter door anderen werd bestreden, omdat
het Verbond niet moet letten op kleur, maar op geschiktheid, terwijl ook wordt herinnerd aan het reeds
een vorige maal gebleken verlangen om de Ned. vrouw
in het Hoofdbestuur te zien zitting nemen.
Overeenkomstig dezen laatsten wensch zal aan de
alg. verg. men voordracht van twee Ned. vrouwen
worden voorgelegd.
V. Voor de propaganda van dezen winter worden
verschillende middelen aan de hand gedaan. Er wordt
gewezen op 't groot aantal hoofdplaatsen in ons land
waar nog geen afdeelingen zijn, hoewel het aantal
leden in de meeste meer dan voldoende is om een
afdeeling te stichten.
Sprekers voor dergelijke onaangesloten leden groepen en vrijwilligers om afdeelingsbesturen te vormen
zijn zeer gewenscht.
Besloten wordt ook nog er bij de Afdeelingsbesturen op aan te dringen het Ned. Lied te verbreiden,
met name de uitvoeringen van Coers' Liederenkoor
te bevorderen.
Een nieuwe crediet-aanvrage voor volksliederenavonden, ingediend door de Afd. 's Gravenhage wordt
niet toegestaan, maar besloten eerst de begrooting
der afd. over 1907 af te wachten.
VI. Ten opzichte van het vreemdelingenbezoek
aan ons land worth door verschillende leden opgemerkt, dat wij niet genoeg doen om de buitenlanders
naar hier te lokken, zooals dat door andere landen
wordt gedaan.
Sommige leden vinden dat dit minder op den weg van
het A. N. V. ligt. Besloten wordt dat het Bestuur zich
zal wenden tot de vereeniging Vreemdelingenverkeer
om te onderzoeken in hoeverre samenwerking mogelijk is.
VII. Reeds meermalen is door leden van het A. N.
V. de wenschelijkheid geuit dat Neerlandia meer boekaankondigingen zou bevatten. Daarmee wordt een
nummer van 't programma recht gedaan: bevordering
van den Ned. Boekhandel. Tevens zullen de Nederlanders in den vreemde beter op de hoogte worden
gehouden van wat er uitkomt.
De voorzitter wijst op het moeilijke van een keuze.
Bespreking van alle uitgaven kan van Neerlandia niet
verwacht worden, alleen voorzoover het werken betreft in betrekking tot ons streven.
Enkelen geven den raad een keuze te doen uit de
lijsten door den Boekhandel zelf in omloop gebracht.
De voorzitter kan zich hier mee niet vereenigen om
de gevaren daaraan verbonden, maar zal een en ander
ter sprake brengen bij het Hoofdbestuur waar dit punt
eigenlijk thuis hoort, evenals het volgende:
VIII. De wenschelijkheid van de vereenvoudigde
spelling in Neerlandia, met vrijheid voor inzenders
om er van af te wijken.
Dr. Schepers verdedigde dit voorstel, voornamelijk
wijzende op het voordeel voor Z. A., maar de meeste
leden zijn van meening dat de spellingbeweging nog
lang niet zoover gevorderd is om een prijsgeven van
Neerlandia's onzijdig standpunt, dat verkeerdelijk voor
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gebrek aan durf word! uitgekreten, te rechtvaardigen.
Als het voorstel werd aangenomen zouden ongetwijfeld veld leden bedanken.
Het voorstel word! door de vergadering niet aanvaard.
Hierna wordt de bijeenkomst gesloten.

Scheveningen eens een goed voorbeeld geven. De
vreemdelingen zullen er niet minder om komen, als
ze deze Hollandsche badplaats ook in zijn uiterlijk
Hollandsch vinden. Allerminst.

C. VAN SON,
Dordrech t.Secr. gr. Ned.

Scheveningen,
Wij Nederlanders zijn trotsch op Scheveningen. Dat
is nu eens een badplaats van den eersten rang, vinden
wij. Het is daar grootscheepsch ingericht. Daar mogen de vreemdelingen naar komen kijken. Het is stellig een flink lichaam met ondernemende en kundige
mannen, die daar den boel regelen.
' Maar we hebben een grief: waarom niet in de
namen van de onderneming en haar verschillende inrichtingen het vaderlandsche karakter getoond!
Vooreerst de naam van de onderneming zelf: Maatschappij Zeebad Scheveningen. Zeebad is geen Hollandsch. Een bad — men sla er het Groote Woordenboek maar eens op na — is het water, waarin men
baadt, of de ruimte, die het water bevat, de kuip b.v.,
of de handeling van het baden; of, in 't meervoud, al
het geneeskrachtige water op een bepaalde plaats,
en tevens de verschillende inrichtingen.
Het Woordenboek zegt verder, voor ons zeer van
pas : „Een thans nog hinderlijk Germanisme is bad
in den zin van badplaats of de baden op eene bepaalde plaats: men zegt in het Hoogduitsch Karlsbad,
Franzensbad, Bad Ems, Bad Wildungen, doch men
kan niet in het Nederlandsch zeggen Bad Scheveningen. In het Hd. wordt ook gezegd „in 's Bad reisen
gehen, schicken", waarvoor het Ndl, heeft „naar
eene badplaats gaan, naar de baden (te Spa b.v.)".
De naam behoorde dus te wezen Maatschappij Zeebadplaats Scheveningen, of korter: Maatschappij Badplaats Schevenigen. Hier te lande verstaat men onder
een badplaats er een aan zee. Voor het buitenland
— in advertenties en dergelijke — gebruikt men toch
een vreemde taal en daarin kan men dan in den naam
laten uitkomen, dat Scheveningen aan zee ligt: Seebad
Scheveningen, Sch6veningue-sur-mer enz.
Dan is er het Kurhaus, door velen die geen Duitsch
kennen natuurlijk op zijn Hollandsch uitgesproken.
Waarom niet Badhuis? Zoo heette het vroeger. Zal
men zeggen, dat het gebouw niet in de eerste plaats
een badinrichting is? Maar evenmin een huis, waarin men een kuur doe!. Moge eerlang de Badhuisweg
weer voeren naar het Badhuis!
Met Kurhaus zou dan ook Kurhaus Bar moeten
verdwijnen; wonderlijke vereeniging van twee talen
in een naam. En dan is 't eigenlijk niet eens een
Bar, waar de Engelschman aan de toonbank komt
drinken.
Vervolgens zouden de hotels Hollandsche namen
kunnen krijgen.
Men zegge niet, dat Scheveningen en vooral de
hotels het van de vreemdelingen moeten hebben en de
namen daarom in een wereildtaal moeten wezen. Er
is niets tegen, dat men, 't zij in den gevel, zij in
advertenties, op reclameborden enz., naast den Hollandschen naam een vertaling zet, maar men bedenke,
dat men zijn land kleineert door op eigen bodem
zijn eigen taal terzij te schuiven.
Men moet ook niet denken, dat de vreemdelingen dat
zoo verlangen. Integendeel, het aardige van 't vreemde
land gaat er gedeeltelijk voor hen af, als ze daar
overal in opschriften en gedrukte stukken hun eigen
taal terugvinden. Het karakter van de plaats gaat er
mee weg.
Buitenslands, ook in kleine landen, vindt men nergens zooals bij ons, dat wegmoffelen van eigen taal.
Kon het vooruitstrevende bestuur van de badplaats

Afd. Zaanstreek.
De reeks van lezingen, voordracht- en feestavonden
der verschillende afdeelingen werd Dinsdag 30 Oct.
geopend door de afdeeling Zaanstreek. Het doet ons
genoegen te kunnen melden, dat deze avond in alle
opzichten geslaagd is.
Hoofddoel was, het maken van propaganda voor de
jonge afdeeling. Met het oog daarop was aan Prof.
Jan te Winkel uit Amsterdam verzocht een kort
woord te willdn spreken over het doel en de tot dusverre behaalde resultaten van het A. N. V. Met de
meeste welwillendheid gaf de voorzitter van de afdeeling Amsterdam aan deze uitnoodiging gehoor, en
wist in een korte rede op voor alien bevattelijke wijze
het goed recht van bestaan van bet Verbond aan te
toonen, er op wijzende, dat het A. N. V., steunende
op den grondslag vaderlandsliefde, eene grootsche
roeping heeft en den steun van alle weldenkende Nederlanders verdient. Een uitvoerig verslag van het
gesprokene kan voor de lezers van Neerlandia zeker
wel achterwege blijven.
De rede van Prof. te Winkel werd voorafgegaan en
gevolgd door eenige voordrachten van de heeren Witte
en Kok, vooral die van laatstgenoemde uitmuntend
door schoone, hoogstaande voordracht. Voorname
nummers van het programma waren verder de ouden nieuw Nederlandsche liederen, gezongen door het
Zaandam's Vrouwenkoor, dat onder leiding van den
beer H. C. Meyer staat. Aan dit koor komt een woord
van welgemeende • hulde toe voor de wijze, waarop
deze liederen zonder begeleiding werden gezongen.
Het oogstte dan ook luiden bijval; het aardige Jonkheidslied moest zelfs worden herhaald. Aan den heer
Meyer werd voor zijne welwillende medewerking
namens de afdeeling eene kleine herinnering aangeboden.
Eenige der gezongen liederen waren voor dezen
avond door stadgenooten getoonzet; het aantal oorspronkelijke liederen, geschikt om door vrouwenkooren
a capella te worden gezongen, is namelijk zeer gering.
De afdeeling zal gaarne andere afdeelingen van het
Verbond, die zulks mochten wenschen, aan tekst en
muziek dezer liederen helpen.
De heer Heyme Vis, de onder-secretaris der afdeeling ontwierp de teekening voor den omslag van het
programma en een aanplakbiljet, terwijl de zaal tegemoetkomenderwijze door 't Bestuur van het Nut werd
afgestaan.
Het openingswoord van den avond was gesproken
door den voorzitter der afdeeling, den heer P. M.
Duyvis, die het ontstaan en doel der afdeeling in korte
trekken schetste en deed uitkomen, dat in een welvarende streek als deze het ledental eigenliik nog veel
te gering was. Dat deze woorden, zoomede de rede
van Prof. te Winkel, eene goede uitwerking hadden,
kan blijken uit de ledenliist in dit nummer, waarin
een twintigtal namen uit de Zaanstreek is opgenomen.
Vermelding verdient nog, dat de afdeelingen Hoorn
Amsterdam en Alkmaar zich bij dezen eersten feestavond van de jonge afdeeling dezen vertegenwoordigen.

Het Nederlandsche Lied.
Reeds sinds het jaar 1871 heeft het bestuur van het
Willemsfonds t. Gent zich bevlijtigd de beoefening
van het Lied in de moedertaal krachtdadig te bevorderen door de uitgave van oorspronkelijke Nederlandsche zangstukken.
't Verdient te worden opgemerkt, dat sedert de oprichting dezer instelling slechts een enkele muzikale
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bijdrage door een componiste in Belgie, mej. M. Simonis de Berlaere, aan het comite werd verschaft;
daarentegen had het comite een menigie compos'iies,
waaronder van de fraaiste, te danken aan Nederlandsche toonkunstenaressen, o. a. zes melocUn van mej.
Corn. van Oosterzee, tien van mej. Cath. van Rennes,
en evenzoo tien van mej. Hendr. van Tusschenbroek.
Een overeenkomstig verschijnsel doet zich voor ten
aanzien van de teksten der liederen, want tegenover
de twee gedachten van de Belgische dames M. Conscience en Rosalie Loveling kan men zes-en-twintig
liederen aanwijzen afkomstig van dichteressen in Holland, te weten van mej. Boddaert (9), mevr. Haverkotte-Nagel (2), mevr. Hoekstra-Kapteijn (1), mej.
Betsy Juta (1), mej. Kappeyne van de Coppello (1),
mej. Mossel (2), mej. Snellen (1), mevr. Lapidoth
(Helene Swarth) (9).
Bij 't licht dezer feiten is 't verklaarbaar, dat het
comite-bestuur, rekening houdende met de gebleken
toewijding onzer vrouwen van talent, op het denkbeeld is gekomen om, ten einde in ons land meer
steun en bekendheid te erlangen, te beproeven er een
V r ou we n-a f deeling van het Willemsfondscomite ter bevordering van den Nederlandschen zang
tot stand te brengen.
De jaarlijksche bijdrage voor het lidmaatschap is
vastgesteld op drie gulden, waarvoor men aanspraak
heeft op de ontvangst van een exemplaar van al de in
den loop des jaars verschenen liederen.
Zij, die tot het oprichten dezer afdeeling wenschen
mee te werken, worden uitgenoodigd daarvan schriftelijk kennis te willen geven aan het bestuurslid J. H.
S c h e 1 t e m a, Borneostraat 20, te 's Gravenhage,
met duidelijke opgave van naam, woonplaats in het
Rijk of Kolonie en nauwkeurig adres.
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hooger Bestuur van het David-fonds; Dr. Laporta,
namens den Vlaamschen Katholieken Landsbond; Jaspers, namens de Kerkfabriek van St. Willebrords en
Van der Kam, namens de Tuin- en Landbouwschool
van Vilvoorde.
Verder bemerkten wij Senatoren, Volksvertegenwoordigers, Schepenen en Gemeenteraadsleden van Antwerpen, alsook leden van de Bestendige Deputatie der
provincie. Daarbij talrijke vrienden van den overledene,
uit alle politieke partijen, die uit loutere liefde en genegenheid eene laatste hulde brachten aan den wijzen
man, die alhoewel vurig Kristen en Katholiek, zich
met zijne breede gedachten en zuivere inzichten om

Weekblad voor Muziek.

ZUID-NEDERLAND.
J. I. De Beucker. j
. Pas eene maand geleden, voerde de stad Antwerpen
hoogstplechtig ten grave, een barer waardigste zonen
den gewezen burgemeester, Jan Van Rijswijck.
En weder is onze Scheldestad, en gansch het Vlaamsche land, in zwaren rouw, door het afsterven van
Vader De Beucker, zooals het yolk en alwie den
braven man kende, met diepen eerbied en liefde hem
noemde.
Vader Jan Ignaas De Beucker werd geboren den
1 Februari 1827 in het nederig dorpje Viersel, gelegen in de Antwerpsche Kempen, stierf te Antwerpen den 21 October 1906 en werd den 27 begraven
te Wommelijken bij Antwerpen.
De lijkdienst had plaats in de kerk van St. Willebrords te Antwerpen, en was wel een der plechtigste en aandoenlijkste, die wij Vlamingen ooit bijwoonden.
Hier was niets officieel, hier was het geen huldebetoon uit ambtsplicht opgelegd, noch door persoonlijk belang uitgelokt. Neen de duizenden deelnemers
waren alleen gedreven door innige dankbaarheid en
liefde, en slechts gevoelens van rouw uitten zich in
de openbare hulde den onvergeetbaren Vlaming toegebracht.
Talrijke maatschappijen hadden afgevaardigden gezonden. Noemen wij slechts ter loops: de Nederduitsche Bond van Antwerpen, de Vlaamsche wacht, het
David-fonds, met Tijd en Vlijt van Leuven, enz. De
hoeken van het baarkleed werden gehouden door de
heeren: De Cock-Legrelle, namens de LandbouwMaatschappij; Van Kerckhoven-Donnez, namens den
Nederduitschen Bond; Kanunnik Claeys, namens het

goed te doen, boven alle politiek durfde stellen, wanneer er algemeene belangen in het spel waren, of de
rechten van het Vlaamsche yolk miskend of bedreigd
werden.
Rechtvaardigheid en vrijheid in alles en voor allen
was steeds zijne kenspreuk, en nooit deed hij zijn
hart zwijgen, ter wille van politieke of persoonlijke
belangen, als het niet met deze twee grondbeginselen
strookte.
De overledene was Eereleeraar en rnedestichter van
de Vlaamsche Tuin- en Landbouwschool te Vilvoorde,
Eerelid van verscheidene wetenschappelijke kringen
van Belgie en Nederland, Ridder der Leopoldsorde en
der orde van Pius IX, en officier der orde van Oranje
Nassau. Daarbij was hij gewezen Voorzitter van den
Nederduitschen Bond en lid van bijna alle strijdende
Vlaamsche maatschappijen. Deze reeks eeretitels getuigen genoegzaam, hoe hoog deze eenvoudige dorpsjongen door leerzucht en eigen studie in aanzien geklommen was, en een kind van eigen arbeid mocht
genoemd worden.
Zonder kruiperij, noch gebedel, ging hij zijn rechten weg, voor niemand de waarheid sparende, waar
het nuttig zijn kon. Met open vizier ging hij strijdende door de wereld, dank zijne buitengewone wilskracht en edel karakter.
Vond hij hierom wel eens afkeuring en werd hij
er om benijd, niets kon hem ontmoedigen of tegenhouden op de baan van het goede.
Altijd eerbiedigde hij de wijsgeerige overtuiging
van andersdenkenden, wanneer deze oprecht en eerlijk was; maar eischte ook eerbied voor de zijne.
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Vader De Beucker was waarlijk een man met edele
inborst en stalen wil, en mag, dank zijn schranderen
geest en reusachtige werkzaamheid, een der grootste
figuren uit de keurbende van onze Vlaamsche strijders
genoemd worden.
Roekeloos wagen ware het voor mij, in al hunne
bijzonderheden de groote verdiensten van den voorbeeldigen man te doen uitkomen en op te sommen
en zijne verhevene hart- en geestesgaven, die hij als
mensch, Vlaming en Kristen bezat, aan te halen.
Deze zware taak zal door bekwamere en hoogere
bevoegdheid aangevat worden.
Als volksredenaar had Vader De Beucker zeker
hooge verdiensten. Nooit gemaakt, maar als van
lieverlede uit het hart opgeweld, waren zijne redevoeringen krachtig en prachtig; maar altijd beheerscht,
door eene groote gemoedelijkheid, die als eene wondere kracht op de aanhoorders werkte. De onverschilligsten wist hij hierdoor te ontroeren en te vervoeren. Het yolk hing als aan zijne lippen, omdat
deze nooit dan waarheid spraken. Omdat hij sprak
in de taal, die het op moeders schoot geleerd
had, in zijne eigene moedertaal. Steeds onverschrokken stond hij in de ores, waar er Vlaamsche, Katholieke en Democratische belangen te verdedigen waren.
Gansch zijn leven was eene aanhoudende predikatie
voor de heropbeuring en veredeling van onzen Vlaamschen scam.
Onmogelijk is het, in woorden uit te drukken,
welken invloed hij alzoo uitoefende. Neen, men moet
hem in zijne voordrachten en lessen gehoord en gezien hebben, om de wondere kracht van zijn woord
te kunnen begrijpen.
Ook voerde hij reeds jaren lang den strijd voor de
ver-Vlaamsching van ons onderwijs van laag tot hoog,
en was de eerste die de noodwendigheid van eene
Vlaamsche Hoogeschool deed uitkomen.
Als tuinbouwkundige had hij ook zeer hooge verdiensten; dit getuigen honderden belooningen, die hij
in de prijskampen behaalde.
In 't jaar 1868 richtte hij het onderwijs in de
Tuinbouwschool te Watergraaismeer bij Amsterdam,
waar hij gedurende 6 jaren leeraar was, en 27 jaren
later werd hij eerst geroepen, om de Vlaamsche leergangen in de tuinbouwscholen van Vilvoorde te, regelen.
Ook verbleef hij eenigen tijd in den Haag, om de
Koninklijke tuinen aldaar op een beteren voet in te
richten.
Als bewijs van zijne groote werkzaamheid, zij
slechts gezegd, dat hij in Nederland alleen, niet minder dan 800 wetenschappelijke voordrachten heeft
gehouden. Hiervoor werd hij later tot Officier in de
orde van Oranje-Nassau benoemd. Geen wonder dan
ook, dat hij in Holland zooveel vrienden en vereerders telde.
Moge het edel voorbeeld van Vader De Beucker
door ons Vlaamsche Volk gewaardeerd en door velen
nagevolgd worden, en mogen deze ongekunstelde
regelen iets bijdragen, om de zalige nagedachtenis
van den grooten man, in Belgie en Nederland, in
eere en zegening te doen voortleven.
J. VAN KERCKHOVEN-DONNEZ.
Antwerpen, 4 November 1906.
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De onderrichtingen, die het gebruik van onze taal
in de vrije onderwijs-gestichten totaal zou wijzigen.
en er de toepassing van Coremans' wetsvoorstel nutteloos zou maken, hebben het gansche land door veel
ophef gemaakt en worden door het grootste deel der
Vlaamschgezinden hevig over den hekel gehaald.
Die onderrichtingen schrijven o. a. voor, dat „het
onderwijs
onderwijs in de afdeelingen (lagere
scholen) tweetalig moeten zijn" (L'enseignement des
preparatoires sera bilingue). Dat deze maatregel vol-

komen verkeerd is hoeft geen betoog. Door tal van
statistieken werd reeds bewezen, dat onze kinderen
op gebied van onderwijs zoo ver ten achter staan bij
de Waalsche, omdat zij zooveel tijd verliezen met het
aanleeren der tweede taal, en het zich eigen maken
van alles wat hun door middel van die taal werd
aangeleerd.
Voor wat de Humaniora betreft, brengen de bisschoppelijke voorschriften niet veel veranderingen aan.
Daarenboven wordt gezegd, dat „het Fransch de
voertaal blijven moet" (le francais doit rester langue
vehicuilaire). Dat druischt weer al in tegen wat wij
wenschen, n.l., dat onze moedertaal de voertaal zij
in het onderwijs in het Vlaamsche gedeelte van Belgie.
Verre van ons tevreden te stellen met een plaatsje
voor onze taal in het middelbaar onderwijs, beijveren wij ons om het Hooger Onderwijs te zien vervlaamschen en om te verkrijgen de Vlaamsche Hoogeschool. Nu, daaraan mag volgens de bisschoppelijke
voorschriften niet gedacht worden, omdat het Fransch
het Vlaamsch overheerscht in de loopbanen, waartoe
de Hoogeschool voorbereidt.
Moge de bisschoppelijke brief ook al veel verandering en verbetering brengen inzake het gebruik van
onze taal in het vrije onderwijs, toch komt hij Coremans' wet nog niet nabij, en blijft deze nog zoo
noodzakelijk als vroeger.
De dood woedt in onze rangen, en 'I schijnt als
beijverde hij zich om de besten onder ons weg te
maaien. Na Jan Van Rijswijck, verdween te Antwerpen de heer J. L De Beucker. Weinige dagen
na dezen betreurden strijder ontvalt ons Dr. Am. De
Vos, die onder het pseudoniem „Wazenaar" eene
plaats in onze letterkundige wereld veroverde. Onder
zijne voornaamste werken stippen wij aan: „Een
Vlaamsche jongen" en een dichtwerk „In de Natuur". Dr. De Vos was lid der Koninklijke Academie.
Pol de Mont en Rene de Boeck hebben onzen schat
Vlaamsche zangspelen met een vermeerderd. De Rijmdwergen van den eersten, dat door De Boeck op
muziek gezet werd, is op 6 October voor het eerst
opgevoerd in den Vlaamschen Lyrischen Schouwburg te Antwerpen. Het bekwam een overgroote
bijval.
A a 1 s t. De werkzaamheden van de Letterkundige
Afdeeling werden op 13 October ingeleid door den
heer H. Meert, die „Over Vlaamsche Beweging"
handelde.
Over Vlaamsche beweging in den vollen zin van 't
woord: een overzicht van den strijd om onze miskende rechten te eischen, om onze taal overal ingang
te doen krijgen, en van de beweging, die zich openbaarde in de ontwikkeling van onze Vlaamsche kunst.
Ten slotte een warme oproep am alien aan te zetten
zich altijd en overal als zelfbewuste Vlamingen gedragen, ten einde door die aanhoudende drang ons
op te hefien tot de plaats waarop we recht hebben.
Op 27 October hield de heer Jules Sterck, bestuurslid, een zeer aanschouwelijke voordracht, om het alien, tot zelfs oningewijden, diets te maken, welke
regels, op het gebied van doorzichtkunde, in de kunst
toegepast worden.
G e n t. De werkzaamheden van de Letterkundige
Afdeeling werden hervat op 22 October 1.1. De heer
G. De Mey las zijn drama: „De Sterkste" voor,
waarmede hij in den tooneel-prijskamp te Antwerpen
de tweede prijs behaalde. Het stuk bezit vele eigenschappen. Het is een greep uit het leven der boeren,
die zeer natuurlijk ten tooneele gevoerd worden.
Op 28 October kwam Pastoor Dr. Hugo Verriest
voor den Gentschen Tak spreken over Albrecht Rodenbach. Zooals altijd heeft Pastoor Verriest zijne toehoorders weten te boeren door zijne medeslepende
manier van vertellen. Van Rodenbach's korte leven
was niet veel merkwaardigs te zeggen, beweerde de
spreker. Toch is het hem gelukt gedurende ruim anderhalf uur al de aanwezigen belang in te boezemen
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voor de jeugd van zijn oud-leerling welke invloed
deze op zijne mede-leerlingen uitoefende — de ontluiking van zijn dichterlijk talent; dit vooral heeft
Pastoor Verriest behandeld. Treffend was de vergelijking tusschen Gezelle — de stille vreedzame oude
Priester — en de vurige jongeling, met de natuur van
een strijder begaafd.

ZUID-AFRIYA.
Vereree nd bezoek.
De Nederlandse ingezetenen van Potchefstroom hadden op Zaterdag 6 en Zondag 7 October het voorrecht een vererend bezoek te ontvangen van de Nederlandsche Konsul-Generaal en zijne Echtgenote.
In Mei j.l. trad de heer F. M. Knobel te Pretoria
op als vertegenwoordiger van de Nederlandse belangen
in Z. Afrika en van de aanvang at toonde Z.HEd.
Gestr. een ruime en frisse opvatting te hebben van
zijn hoge taak.
Niet in de afzondering van zijn bureau, maar in
voortdurend kontakt met zijn landgenoten tracht de
heer Knobel uit te vinden wat de ware belangen der
Nederlandse Kolonie in Z. Afrika zijn.
Van het plan voor dit bezoek was tevoren kennis
gegeven en de heer Altmann, Bestuurder der Nederi.
Bank alhier en de heer Koomans, Bestuurder van de
firma HOveker & Wormser, hebben then terstond zich
beijverd, om door goede voorbereiding dit bezoek
aan zijn doel te doen beantwoorden.
In de namicldag werd door Z.HEd. Gestr. resepsie
gehouden, die aan alle Nederlanders, en evenzeer aan
Afrikaners gelegenheid gaf de vertegenwoordiger van
H. M. de Koningin der Nederlanden te onimoeten
en verschillende zaken te bespreken.
Dames zoowel als heeren hebben van deze gelegenheid een goed gebruik gemaakt. De toon in deze bijeenkomst was opgewekt, waartoe niet weinig'bijdroeg
de vriendelike konversasie van Mevr. Knobel met de
dames-bezoekers.
Namens alle aanwezigen werd door Prof. Cachet
aan de Konsul en zijne Echtgenote een hartelijk
woord van welkom toegeroepen.
De vertegenwoordiger van H. M. de Koningin der
Nederlanden in ons midden te zien — zei spr. -leidt onwillekeurig onze gedachten naar het oude Vaderland terug. En al hebben wij alien Afrika lief, en
al beschouwen wij allen Afrika als het land onzer
vaste inwoning, toch is het goed en liefelik op zulk
een wijze nog eens aan onLe bakermat terug te denken; en in een gezellige kring met eenheid en liefde
de naam te mogen noemen van de Edele Vrouw, die
tans de Kroon van Nederland draagt, en rondom
wier vertegenwoordiger wij hier tans \ erenigd
Vereniging en aansluiting van de Nederlanders
Transvaal en van alle Afrikaners, die hun taal en tradisies gaarne handhaven willen, is zeer gewenst.
De Konsul, deze toespraak beantwoordende, verklaarde zich dankbaar voor de warme en simpatieke
ontvangst.
Met nadruk gewaagde spreker van de grote betekenis, die de Nederlandse stain steeds had in de
geschiedenis der volkeren. De kleine Nederlandse stam
heeft nog altijd het volste recht, om over de gehele
Wereld fier het hoofd omhoog te houden. Nog onlangs bleek, hoe bijna geen enkele nasie wilde achterblijven in hulde-betoon aan Rembrandt, en tal van
Nederlanders staan tans op het gebied der wetenschap
in de voorste gelederen. Telt men de gehele Nederland's sprekende stam in het Moederland, Vlaanderen, in het Noorden van Frankrijk, Amerika, Afrika
en Indie tezamen, dan komt men nog op het vrij aanzienlik getal van elf miljoen zielen.
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De Hollandse stam in Afrika is dus nog niet in
gevaar van alleen te blijven staan; laten veeleer alien
goedsmoeds zijn en zich rekenschap geven van hun
roeping, ook waar zij onder een andere vlag leven;
opdat ook van hen getuigd moge worden, wat president Roosevelt persoonlik aan spreker als zijn opinie
meedeolde, dat namelik het Hollands sprekend element in de Verenigde Staten van N. Amerika tot het
eerlikste en energiekste deel der Amerikaansche bevolking behoort.
Het is zeker niet nodig er bij te voegen, dat dit
woord op z ij n pas met warme instemming en
waardering door alle aanwezigen werd begroet. Een
his opgezongen Wilhelmus van Nassauen
zette het zegel op de toejuiching.
De heer Altmann kon meedelen, dat er reeds pogingen in het werk werden gesteld, om hier in Pot-.
chefstroom te komen tot de oprichting van een afdoling van het Algemeen Nederlands Verb o n d.
In een zeer eenvoudige maar niet minder geestige
trant hield daarop de heer W. G. Klerck een toespraak, die een warm pleidooi leverde voor de handhaving van onze Hollandse taal.
Er werd nog gezongen, piano gespeeld en gedanst.
Zeer gepast voor de gelegenheid was o. a. het lied,
door de heer Pons gezongen: Van een Koning svrou we.
Met een algemene heildronk op de Konsul en zijne
Echtgenote werd de bijeenkomst gesloten.
Het Westen.

Sporttaal.
Op het oogenblik speelt in Engeland een gezelschap
Zuid-Afrikaners het Rugby-voetbalspel tegen de beste
spelers, die Engeland in het veld kan brengen. En
ze winnen aldoor, meest met gemak. De Engelschen
zijn verbaasd over de kracht, de vlugheid, de bekwaamheid, die deze Zuid-Airikaners — de Springbokken heeft men ze gedoopt — in het oude Britsche
spel toonen. Verleden jaar hebben de Nieuw-Zeelantiers ook de Engelschen in dat spel voortdurend verslagen -- op een keer na — en men is 't er niet
over eens, wie beter spelers zijn, de mannen van de
Kaap of die van Nieuw-Zeeland.
Maar in een ding stellen de Engelschen de Springbokken ver boven de Nieuw-Zeelanders: 'deze speelden niet volkomen eerlijk spel, voerden kunstgrepen
nit, die niet in den haak waren. Bij de Springbokken
daarentegen gaat alles volkomen zuiver toe; ja, een
blad als de Times erkende ruiterlijk, dat de Engelschen
zelf tegen de Zuid-Afrikanen in dit opzicht niet altijd
gunstig afstaken, ook al bezondigen zij zich niet zoo
erg als de Nieuw-Zeelanders.
Zoo komt het, dat de Zuid-Affikaners in Engeland
een zegetocht houden. Men telt bij hun spelen de toeschouwers telkens bij vele duizenden, en die toeschouwers zouden wel hun landgenooten de overwinfling toewenschen, maar zij bewonderen de ZuidAfrikanen en erkennen gul hun meerderheid. En,
die Zuid-Afrikanen zijn meest alien Hollandschsprekende Afrikaanders. Hun namen wijzen 't reeds
aan: de Villiers, Krige, le Roux, Stegmann, Roos,
Raaff enz. Ook in dezen vreedzamen strijd is dus de
Boer den Rooinek de baas.
Maar dit Ales is slechts een inleiding tot wat we
eigenlijk zeggen wouen. Eerst echter nog een tweede
inleiding. In de Volkstem, van Pretoria, lazen we
het volgende stukje van Nimrod:
Van voorverlede Maandag af is ik aan 't wondere, so hard als ik nog nooit in m'n lewe gewonder het nie! En ik wonder nog ál die tijd:
of die outantes (amper het ik gese ou-ajas!) wat
heeldag om 'n mens s'n ore le 'n lol o'er „taalverbastering", als hul sien ons dwing om hier
in ons S.Afrika die taal te skrijf wat ons praat,
— of hulle nou denk dat die Springbokke cladr
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op die Oost Midlandse voetbal-veld, bij die Engelse hoofdstad, predikant-Hollands, boek-Hollands, koerant-Hollands of suiver Afrikaans gepraat het? Ik wonder!
Want voorverlede Maandag het ik in die Engelse koerante gelees:
„Die Springbokke — dis die naam wat die Engelse aan die Afrikaanse voetbal-span gege het,
wat onlangs daarnatoe is — het hul lijwe Salerdag op die Richmond veld probeer voor aanstaande Donderdag s'n spel, en die Engelse eksperts wat daarbij tegenwoordig was, het opgemerk dat hul een groot voordeel het bOkant hul
Engelse tegenstanders hul verstaan die kommando's wat hul tegenstanders in Engelse ge, maar
hul eige bevele omtrent taktiek en die soort van
dinge, ge hul in „Dutch". Dit slaat die Engelse
spelers katswink en ge die besoekers 'n groot
voorsprong".
Ik veronderstel tog dat gesegde outantes blij
sal gewees het om te hoor dat daar dig bij Londen „Dutch" gepraat, geroep, gekommandeerd en
geschreeuwd word dat dit help? — Was Waterloo dan nie op Eton s'n speulveld gewonne nie!
Of hoe? Hul mag mij vertel daar's 'n enkele
bloed-rooi jingoe ook tussen, maar maakt dit dan
enige saak? Hui het „Dutch" gepraat.
Nou, watter soort van „Dutch" denk hul
was dit?
Nimrod houdt hier een pleidooi voor het Afrikaansch tegen Hollandsch. Maar pleit hij ook niet
tegelijk voor het Nederlandsch, in welken vorm dan
ook, tegen het Engelsch? Voor de jongelui in Nederland ligt er in elk geval een aansporing in om bij
hun spelen, al zijn die uit Engeland ingevoerd, in
eigen taal te spreken. Hier is een voetbal-span — zooals de Afrikaander zegt, terwijl vele Nederlanders 't
nog „team" noemen — dat bestaat uit Zuid-Afrikanen, menschen die gewoon zijn Engelsch te spreken, in een Engelsche omgeving leven, maar bij hun
Rugby-voetbal, een echt Engelsch spel, spreken zij
Nederlandsch; of Afrikaansch dan, als men wil. Ze
praten, roepen, schreeuwen, bevelen in het Afrikaansch,
d. in het Nederlandsch.
Is 't dan niet beschamend, dat men hier in Nederland bijna altijd alle aanwijzingen bij voetbal, cricket, tennis enz. in het Engelsch doet? Bij het tennis
is het zelfs het gebruik om in het Engelsch te tellen.
„Fifteen, thirty, forty! Your advantage. Game!" Enz.
Waarom dat niet kan wezen: Vijftien, dertig, veertig.
Uw voordeel. Spel! is niet duidelijk. Bij voetbal hood
men wel eens, en leest men ook in enkele verslagen
van een wedstrijd, van doelverdediger, strafschop,
hoekschop enz. Maar meest is 't Loch: goalkeeper,
penalty, corner enz.
Nu zouden wij zeggen : laten de besturen der vereenigingen, die hier te lande de verschillende spelen
regelen, liefst met behulp van taalkenners, een woordenlijst opmaken, waarin de Engelsche uitdrukkingen
van het spel in Nederlandsch worden overgebracht
(voor enkele spelen bestaat zoo iets al) en laten die
besturen in de vakbladen en in de algemeene pers
(ten bate der verslaggevers) die lijsten bekend maken.
Waar ze verlegen staan, hoe de Engelsche woorden
te vertalen, laten zij zich richten tot de Afrikaanders,
in wie het spraakmaken nog in grooter mate zit dan
bij ons yolk. Rugby wordt, zoover wij weten, hier
te lande niet gespeeld, maar allicht konden de Afrikaansche benamingen, bij dat spel in zwang, ten deele
dienen bij het andere voetbalspel. De Afrikaanders erkennen, dat zij voor hun taal voeling moeten houden
met het Hollandsch. Hier is een voorbeeld, dat de
moeder wat leeren kan van het kind.
Ambtelijk Hollandsch.
Er is al meer geklaagd over het gehalte van het
Hollandsch in regeeringsstukken in Zuid-Afrika. Veel
moeite om menschen te vinden, die het Engelsch in

behoorlijk Hollandsch kunnen vertalen, geeft men zich
blijkbaar niet.
Ziehier een voorbeeld uit Natal. Het is de tekst van
een wet (no. 8, 1906), en wel de „Akte om te consolideeren en amendeeren de Wetten betrekking hebbende op Wild". Wij schrijven er iets uit over. Hier
is de aanhef:
Zij het vastgesteld door de Konings Meest
Excellente Majesteit, door en met het advies en
consent van den Wetgevenden Raad en van de
Wetgevende Vergadering van Natal, als volgt:
1. De Wetten vermeld in Schedule A van deze
Akte worden hiermede herroepen, zonder prejudicie tot eenige licenties of permits verleend daaronder, of tot eenige verantwoordelijkheid beloopen,
of het prosequeeren van eenige overtreding gepleegd voor het in werking treden van deze Akte.
Ten slotte nog hier en daar een zin uitgelicht:
leder persoon die jaagt onder de authoriteit
van een permit zal genoodzaakt zijn het te toonen wanneer alzoo verzocht door een constabel
of anderen persoon hebbende authoriteit voor het
doel om licenties te inspecteeren.
Alle boeten zullen aan de Koloniale Inkomsten
overbetaald worden, mits dat de Magistraat eenige
som niet te bovengaande eene - helft van zoodanige boete kan toekennen aan een aangever
door wiens informatie de schuldigverklaring verkregen werd.
De rechten van het Hollandsch.
Ambtelijk heeft het Hollandsch in de Kaapkolonie
dezelfde rechten als het Engelsch, in de werkelijkheid,
dat weet men, wordt er om die rechten gelachen. In
Ons Land vertelt nu weer een inzender, dat hij aan
het station te Paarl in het Hollandsch om een plaatskaartje naar Stellenbosch vragende, van den ambtenaar
een staatsambtenaar, want de kolonie zelf drijft
haar sporen — in het Engelsch ten antwoord kreeg,
dat hij Engelsch moest spreken; anders weigerde de
ambtenaar hem te bedienen. De Afrikaander, wien 't
overkwam, beklaagde zich bij den minister van openbare werken, en deze beloofde een onderzoek.
Hoe aan de telegraaf Hollandsche telegrammen bepaald stelselmatig worden verminkt is ook bekend.
In Ons Land vinden we er weer een treffend staaltje van.
Geen Afrikaansch zonder Nederlandsch.
De Afrikaner, van Pietermaritzburg, is onder zijn
nieuwen redacteur Rabie ging naar de Vriend,
van Bloemfontein, over — niet meer zoo'n voorstander
van het Afrikaansch als schrijftaal. Toch begroet het
blad „een nieuw Afrikaansch taalgenootschap", waarvan het de oprichting meldt, met genoegen, „en wel
voornamelik", zoo schrijft het, „omdat daar, waar het
Engels al meer en meer zijn invloed op ons yolkskarakter begint uit te oefenen, het nodig en noodzakelik is, dat er aan onze taal ook eens een flinke
stoot gegeven wordt. Buitendien is in deze vereniging
het Nederlands niet geheel buiten gesloten, daar er
o. m. in de statuten een alinea voorkomt luidende:
„Dat genootschap zal de taal bevorderen door onderwijs in de Nederlandse taal en Afrikaanse geschiedenis".
„Afrikaans keuren we dan alleen goed — zoo besluit de Afrikaner — wanneer niet uit het oog verloren wordt, dat Nederland met zijn uitgebreide schat
van letterkuncle, de aangewezen bron is om een voedende kracht te geven aan de jonge en tans nog arme
Afrikaanse taal".

Nederlanders en Stamverwanten,
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OOST-INDIE.
Java—China—Japan-lijn.
De heer Ed. L. van Nierop schrijft in V a n
Oordt's Berichten van 30 Sept. o.a.:
Weldra zullen zes groote stoomschepen onder Hollandsche vlag deelnemen aan het goederenvervoer tusschen Java, China en Japan. Eene tonnenmaat van niet
minder dan 33000 Reg. Ton zal voortdurend gevuld
moeten worden tot betalende vrachten, zal deze vaart
goede resultaten opleveren.
Ik beschouw de ontwikkeling van het verkeer in
de toekomst als hoogst natuurlijk. De uitvoer van Java
naar Japan zal gestadig toenemen, ook al mocht deze
of en toe eens onderbroken worden.
Met groote belangstelling wordt bijv. thans reeds
in Japan gevolgd de mogelijkheid van invoer van katoen uit Java. Katoen toch is het hoofdinvoerartikel
voor Japan en mochten de proeven thans in Java genomen, goede resultaten opleveren, dan zal Japan de
grootste afnemer van het nieuwe uitvoerartikel van
Java worden. Ook wat den invoer van suiker betreft,
zie ik op dit oogenblik geene donkere punten aan den
horizont en zelfs dan, wanneer het Japansche Gouvernement eens ertoe gedwongen mocht overgaan een
suikermonopolie in te voeren, zelfs dan zal dit den
omvang van den invoer van Java niet belemmeren.
Ik krijg sedert de laatste maanden den indruk, dat
zoowel bij de Japansche groote kooplieden, als bij
de gevestigde Hollandsche Java-firma's de lust opkomt wat meer te weten van de handelsverhoudingen
aan het andere uiteinde der lijn. Betrekkelijk talrijk zijn sedert het begin van dit jaar de bezoeken
geweest van erkend knappe kooplieden van Java en
zoo ook kwam het mij uit goede bron kortelings ter
oore, dat eene der belangrijkste en soliedste Japansche handelsfirma's zich a. s. jaar op Java denkt te
vestigen. Een der chefs deelde mij merle, dat enkele
beambten reeds bezig zijn zich de Hollandsche taal
eigen te maken en ook Maleisch te studeeren.
Deze voorteekenen zijn bemoedigend voor het scheepvaartverkeer.
Alles tezamen genomen, geloof ik in de toekomst
der lijn, zelfs dan wanneer de Japanners ertoe 7'
den besluiten, ook hunne handelsvlag in Chin ....che
en Nedertandsch-Indische wateren geregeld te vertoonen.
Er bestaan plannen over een paar jaar eene groote
ititernationale tentoonstelling te Tokio te houden. Er
wordt over gesproken, dat eene groote tentoonstelling op Java ongeveer terzelfder tijd zal plaats vinden.
Beide ondernemingen zouden belangrijk kunnen bijdragen tot ontwikkeling van het handelsverkeer en ik
hoopvan harte, dat men vooral op Java met lust en
energie de voordeelen zal overwegen, die zulke tentoonstellingen, mits goed voorbereid, geven.
Hoe belangrijk zich het economisch verkeer ontwikkelt en wijzigt, moge blijken uit het feit, dat de
Engelsche Regeering eenen handels-attaché aan de
Ambassade te Tokio verbonden heeft, terwij1 de Duitschers hunne consulaire posten in Japan feitelijk hervormen tot bureaux van inlichtingen voor den handel.
Australie heeft eenen kranigen handelsageht sedert
enkele jaren voor het verre Oosten aangesteld, die te
Kobe zetelt. De eenige grief, die ik tegen den man
ooit gehad heb, is dat hij geen Hollander is. Zeer
nuttig zou ik achten, indien onder medewerking van
het Ned. Ind. Gouvernement, door de Ned. Re geering eenen officieelen handelscommissaris werd benoemd. Men moet zich niet voorstellen, dat praktische
resultaten verkregen zullen worden door officieele inmenging in handelszaken, maar wel geloof ik, dat
het van bijzonder groot belang is, dat de zich steeds

verbreedende stroom van zaken tusschen deze streken
en onze kolonien zaakkundig bestudeerd en geleid
worde door eenen ervaren handelsvertegenwoordiger,
die dan tevens de vraagbaak worden zal voor hen,
die niet in staat zijn persoonlijk tijd en geld te besteden, om hunne belangen zelf te onderzoeken. Laat
het in deze niet eene kwestie worden van enkele
duizenden op de begrooting, waar de voorgangers
der Regeering zoo welbegrepen en mild tonnen gouds
toestonden voor de ondersteuning der Java-ChinaJapan Lijn.
Alles waaraan de lijn m. thans behoefte heeft,
is de steun van de kooplieden op Java, die door persoonlijk rechtstreeksche vert,indi.igen in Japan te gaan
aanknoopen, ervoor zoig-n Lthinen, dat niet langzamerhand het verkeer ge e..,1 in Oostersche handen
overgaat.
Weldra zal de lijn eenen veertiendaagschen dienst
kunnen onderhouden. Ik beschouw dan ook het tot
stand komen van deze lijn als het begin van nieuwen
bloei van Neerlands handel en scheepvaart in die
streken, waar zij eenmaal eene zoo groote rol speelden. Nog heeft Hollands naam onder de oudere Japanners eenen goeden klank en ik acht het mogelijk,
mits de Nederlandsche handelaren krachtig willen
medewerken — dat een blijvender en voordeeliger
bloeitijd in aantocht is, dan de zooveel besproken en
Neschreven periode der Hollanders op Decima. Speelde
toen toch de Faktorij eene groote rol, slecht ingestudeerd en weinig toegejuicht, thans zien wij, dat de
Nederlandsche Handel-Maatschappij zonder vertoon,
maar wel overwogen en krachtig, alle belangen in
het Verre Oosten steunt, die Neerlands positie kunnen
opheffen.

WEST•INDIE.
De oude Hollanders als mijnwerkers.
Naar aanleiding van een stuk, verschenen in de
„Mining Magazine" New-York, van Juni 1906 vol
XIII, door N. S. Keith, getiteld „The Copper Deposits
of New-Jersey", schreef ik deze kleine schets, die wellicht de belangstelling der lezers van Neerlandia zal
opwekken over onze voorvaderen als mijnwerkers en
zoo mogelijk als goed voorbeeld moge dienen ter navolging, om ons meer te weten te doen komen van
de werkzaamheden der„ouden" op mijngebied.
Na lezing zal begrepen worden het verband, dat
er bestaat tusschen die oude mijnwerkers en Engeland. Trouwens het laat zich haast raden, dat 't voor
de eersten niet gunstig zal afloopen en onwillekeurig
springen de gedachten over naa r 't boerenland in 't
zuiden van het „zwarte" werelddeel.
Men zal hieruit weer waarnemen, hoe eigenaardig
door alle tijden heen Engeland's opvattingen waren
over een andermans rechten, vooral als er iets te
halen valt.
De schrijver in genoemd technisch maandblad, heeft
het eerst over de „Schuyler"mijn. Deze kopermijn ligt
een mijl noordelifk van Arlington aan een zijtak der Erie
Railroad; en ligt ongeveer 8 mij1 van New-York verwiiderd. In 1719 ontdekte een negerslaaf der familie
Schuyler het erts. Volgens overlevering kreeg de slaaf
tot belooning zijne vrijheid en werd de familie Schuyler door deze vondst rijk. Belangrijk is de mededeeling, dat in de onafhankelijkskrijg van 't gemijnde
koper een bronzen kanon gegoten werd, toen 't Amerikaansche Leger daar een winter gekampeerd lag.
Belangwekkender is de geschiedenis van de Pahaquarrymijn, die we aan de hand van het door den
heer Keith geschrevene thans zullen volgen.
VOOr 1660 dan woonden er Hollanders in de boven
Delaware vallei, wat toen heette„ het verre binnen-
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land", Deze Hollanders hadden van de Indianen land
gekoc.ht ter lengte van ongeveer veertig mijlen longs
de Delaware en ten zuiden begrensd door een waterval, de „Delaware Water Gap". In deze vruclatba re
vallei tusschen de Blue Ridge en de Kittabieny-bergen,
ging het den kolonisten zeer naar den vleeze. De v
lei heette in het Indiaansch „Meenesink", wat mcet
beteekenen „het water is weggeloopen". Volgens overlevering toch was deze vallei eens een meer. Teen
er een doorbraak plaats ha r t daar waar nu de Water
Gap zich bevindt, kwam
iand droog.
De Hollanders daar ont,kekten de koper-ertsen, in
een grijze zandsteenlaag oiasloten, en ontginden deze;
verscheidene der oude mijnwerken als galerijen en
schachten bestaan nog en werden ten deele door de
nu daar werkende maatschappijen benut voor 't verkennen van de koper-vIndplaats.
Deze oude „settlers" maakten een weg van hun
gebied naar Esopus (nu Kingston) voor het vervoer
hunner landbouw-producten en koperertsen, die naar
Holland werden verscheept. Deze weg was honderd
mijlen lang en is volgens Keith waarschijnlijk de
eerste weg van die lengte door Europeesche kolonisten in Amerika aangelegd.
Een echt beschavingswerk dus en meer waard dan
het zenden van duizend Engelsche bijbels naar de
Indianen.
In 1664 werd Nieuw-Amsterdam, nu New-York,
door de Engelschen veroverd, die nu hun beschavingswerk in dit in hun oog natuurlijk achterlijke „boerenland" begonnen. Zie slechts wat Keith verder verteld:
Sinds dien hield het mijnwerk op.
De weg, zoo staat er verder, bleel echter nog vele
jaren in gebruik, totdat het vervoer te water de Delaware afwaarts, later doelmatiger bleek.
In 1682 stichtte William Peon ziine kolonie daar,
waar nu 't naar hem genoemde Pennsylvanie: zich
uitstrekt, maar geruimen tijd wi:ten ze niets al van 't
bestaan eener Hollandsche boerenkolonie a:n de boven
Delaware, aan wier monding ze Philadelphia stichten.
In 1729 — volgens Keith — e Te•-d eene wet nitgevaardigd, die nietig verklaarci e ail eigendomsrechten op die bezittingen, wel' e verkregen waren door
koop of ruil van de Indiaansche stammen. Alle dusdanige grondbezitters, indien ze op hun eig endcmsrechten bleven staan, waren strafbaar wegens „gewelddadige binnendringing" (forcible entry-Keith) volgens
de • Engelsche wet. Hulde en nog eens hulde aan
Engeland's rechtszin in die dagen! Tot mijne \Terwondering vermeldt Keith niet, dat de MeenesinkHollanders beklaagd werderi wegens mishandeling van
negers of Indianen, antlers zou de overeenkomst met
wat er in Transvaal gesehiedt is, volkomen zijn.
De Pennsylvaniers hadden dus den neus gekregen
van het bestaan eerier Hollandsche boeren-kolonie aan
de boven Deleware. Deze omgekeerd, zooals we zien
zullen, wisten nog niets of van de beneden hen wonende bevolking.
De Delaware Water Gap schijnt dus wel een lastig
te passeeren val te zijn.
In 1730 werd de landmeter Nicholas Sciff met een
helper de Delaware opgezonden cm 't land „op te
meten" en naar ik veronderstel om bovengenoemde
wet tot uitvoering te brengen, want zegt Keith : „Nadat Sciff met groote moeite de Gap gepasseerd was
en de Meenesink-bewoners aantrof, werd hij daar
gastvrij ontvangen, totdat het doel zijner komst bekend werd".
Toen Sciff ziine opmetingen begonnen wilde en zijn
meetband ontrolde, trad een oude Indiaan op hem
toe, zeggende: „Pak op dat ijzeren touw en ga heen".
Nu was Holland of liever Engeland in last. Dat
was „lese majeste", dat kon trotsch Albion niet dulden.
Wat er verder gebeurde? Keith vertelt lakonfek:
„Ze gingen weg, maar kwamen terug". Verder niets.
Of de doorzetting plaats had met lood dan wel met
honig wordt ons helaas niet verder verteld.
Misschien weet een lezer er meer van.
Ik onderstel dat de Meenesinken aan 't kortste Bind

trokken, net zoo als later hun collega Waterboer bij
Kimberley.
In het stukje van Keith bevindt zich nog een prentje,
weergevende den ingang van een tunnel door de
Hollanders voor 1660 gemaakt. Deze is 100 M. lang
met een dwarsgang van 21 M. lengte en legt een
deel van de erts-vindplaats bloot. De PahaquarryCompany, nu een der grootste ontginners daar, bediende zich van deze werken voor prospectie doeleinden.
Dit technische stukje van Keith geeft alzoo een aardige bijdrage tot de kennis van de mijnvlijt onzer
voorvaderen. Ook in Kaapland, Sumatra res. Bengkoela en hier in Suriname achter Bergendal zijn oude
Hollandsche mijnwerken bekend en hier en daar beschreven.
Moge dit, joist nu waar op dit gebied door Hollanders steeds meer verricht wordt, een spoorslag zijn
voor ons ter navolging. Merkwaardig is dit stukje
ook als we nagaan de samensmelting der verschillende
volkeren, die tot de vorming van de hedendaagsche
Amerikaansche bevolking hebben bijgedragen. Onder
die bevolking zal heel wat Hollandsch-Meenesinkscli
bloed zitten.
Suriname.

C. VISSER,
Mijn-Ingenieur.

Ing ezonden.
Mogelijke gevolgen eener onzinnige wet.
Het is niel waarschijnlijk, dat zij, die de wet op
het Nederlanderschap schiepen zich rekenschap gaven
van alle gevolgen. Bepaalde gevallen teekenen veelal
meer dan lange redeneeringen; ik neem mijn geval.
Gesteld, ik geef niet op den noodigen tijd mijn
wensch te kennen Nederlander te blijven, dan verlies
ik mijne hoedanigheid van Nederlander, maar wordt
tegelijkertijd, volgens de Egyptische wet, als inwoner
van 't land, zonder eenige andere nationaliteit te
kunnen bewijzen, Egyptenaar (zeer natuurli
jk trouwens, daar de egyptenaar als zoodanig voornamelijk
plichten, en zoo goed als geen rechten heeft). Natuurlijk hebben na hunne meerderjarigheid mijne kinderen,
na mijn dood, mijne vrouw, het recht hun Nederlanderschap weder op te eischen; wij zullen zien hoeveel hun dit helpt.
Ten eerste kan ik als Egyptenaar schenkingen onder
de levenden doen, die niet in rekening gebracht kunnen worden na overlijden. Het is mogelijk, dat ik
zonder testament sterf, dan gaat de verdeeling volgens
de lands (Mohamedaansche) wet: 1 / 8 voor de vrouw,
/8 z(56 onder de kinderen verdeelddat een zoon 't
dubbel eener dochter krijgt. Of wel ik heb een testament gemaakt, dan kan ik met zeer weinige beperkende bepalingen geheel naar mijn eigen wil over alles
beschikken; het is voldoende, dat een der erfgenamenEgyptisch onderdaan zij (b.v. een onmondig kind)
om de mogelijkheid uit te sluiten, dat de Nederlandsche
erfgenamen met kans op welslagen zouden procedeeren.
Nog meer: zelfs als ik Christen blijf, kan ik miju
vermogen b.v. in land beleggen, en daarvan „Watcf"
maken, eene instelling, die hoewel geheel verschillend
van, in de uitwerking overeenkomt met het Duitsche
„Fidei-commis"; ik schenk het land aan eene bestaande of op te richten stichting, onder voorbehoud,
dat b.v. de afstarnmelingen van bepaalde personei het
beheer en het vruchtgebruik zullen hebben, en- eecst
na uitsterven der aangewezenen de stichting -de vrije
beschikking krijgt.
Er is echter meer: ik kan naar den Kadi (Muzulmanschen rechter) gaan, en hem in 't Arabikh z gen: er is geen God dan God, en Mohammed is
profeet God's. Dan wordt er een dominee of priester
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geroepen van den godsdienst dien ik vroeger beleed;
gedurende drie dagen wordt hem gelegenheid gegeven
te trachten mij of te brengen van mijn voornemen
moslim te worden; maar ik blijf volhouden, herhaal
het gezegde, en ben dan en Egyptisch onderdaan, en
moslim, en behoef nu slechts te zeggen: op mij zij de
scheiding, en mijne vrouw met voor zonsondergang
met haar boeltje 't huis uit; zij heeft dan recht op
wat haar bij huwelijks-contract toekomt, d. w. z. in
't geval zij trouwde buiten gemeenschap van goederen,
op niets. Dat ik zelf dan dadelijk hertrouwen kan,
desnoods met 4 vrouwen tegelijk, is nevenzaak. Ik liet
ook eenige bijzonderheden onbesproken, maar wilde
slechts aantoonen, dat de belangen van Nederlanders,
in dit bepaalde geval, die mijner vrouw en kinderen,
door 't gemakkelijk verliezen van Nederlanderschap
onder de bestaande wet, schromeiijk verwaarloosd
worden. Het zal mij voldoening zijn als ik tot intrekking dier ongelukkige wet 't mijne mocht hebben
gegaan.
L u x o r, 25 Oct. 1906.

J. H. INSINGER.

Neerlandia wijst den heer Insinger en tallooze anderen, die belang stellen in dit vraagstuk, naar onderstaande
Wijziging der wet op het Nederlanderschap
en het ingezetenschap.
Volgens art. 7, 50 der wet van 12 Dec. 1892 (Staatsblad 268) op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, wordt het Nederlanderschap verloren door, behalve ter zake van 's lands dienst, gedurende lien
jaren onafgebroken woonplaats te hebben buiten het
Rijk en zijne kolonien of bezittingen in andere werelddeelen, tenzij de afwezige voor het verstrijken van
den termijn aan de bevoegde autoriteit kennis gene,
dat hij Nederlander wenscht te blijven.
Ingevolge de overgangsbepaling der wet begon de
tienjarige termijn te loopen 1 Juli 1893. Sedert 1 Juli
1903 derhalve kon het Nederlanderschap feitelijk op
de aangeduide wijze verloren zijn gegaan. En werkelijk is het, naar het schijnt, aldus verloren gegaan
voor niet weinigen, die de gewenschte formaliteit verzuimden, schoon zij gehecht waren aan de Nederlandsche nationaliteit. Die trouw eert hen, en schoon
reeds de bestaande wetgeving het middel oplevert,
daarvan door de daad eener aanvrage om naturalisatie te doen blijken, is de Regeering van meening,
dat de wet hun in zooverre te gemoet kan komen,
dat onder dergeliike omstandigheden naturalisatie
k o s t e l o o s kan geschieden.
Daartoe strekt het ingediende wetsontwerp.
Aan het stelsel der wet — aangifte eens in de 10
jaren voor Nederlanders in het buitenland, dat zij
Nederlanders wenschen te blijven — behoort naar de
Regeering meent, .te worden vastgehouden.
De voorgestelde bepaling is een gunst. En daarom
wordt in het tweede lid van het nieuwe artikel bepaald dat die gunst beperkt is tot het geval waarin
voor de eerste maal verzuim is gepleegd. Bovendien
is bepaald dat de gunstige uitzonderingsbepaling alleen mag gelden voor hen wien louter erzuim, en
niet daarenboven eenige positieve daad verweten kan
worden.

Het Nederlandsch Consulaatwezen.
Geachte Redactie.
Onlaugs werd mijn aandacht getrokken door de
volgende aankondiging in de Staatscourant:
„De beer R. Halewijck, Consul van Belgie te Yokohama, is tijdelijk belast met de waarneming van het
Nederlandsch vice-consulaat te genoemder plaatse.
Aan den heer Halewijck kan in het Nederlandsch
worden geschreven".
Op het laatste Taal- en Letterkundig Congres is

281

ook de zaak van het consulwezen besproken en wel
in de Afdeeling V, Nederlandsche Stambelangen. Het
verlangen was bij ontstentenis van Belgische consuls
de Belgische belangen te doen behartigen door den
Nederlandschen consul en omgekeerd. En zie, hier
hebben we klaarblijkelijk de practische toepassing.
Misschien is dit onwillekeurig geschied, het is immers nog slechts 2 maanden geleden, dat de zaak
uitvoerig besproken werd, maar hoe het ook zij, wij
kunnen niet anders dan juichen over deze toenadering
van Noord tot Zuid en vooral over het feit, dat we
hier te doen hebben met een Vlaming, aan wien in
onze moedertaal kan geschreven worden. Dat dit voorbeeld door meerdere goede gevolgd worde en ons
consulaatwezen, dat gelukkig in de laatste tijden meerdere belangstelling ontmoet, zal er niet anders dan
wel bij va ren.
Uw dw. dr.,
P. H. STUURMAN.
Z a a n d a m, 3 November 106.

Rude Indramajoe, Java, Juli 1906.
De Redactie en Bestuur van het Orgaan van het
Algemeen Nederlandsch Verbond, Dordrecht.
WelEd. Heeren.
Een ieder, die de wereld zoo'n beetje bekijkt en
tevens wat voelt voor ons Hollanderdom, zal het opvallen, dat ons bestaan en aan uw streven twee groote
principieele fouten ten grondslag liggen, n.l.: e e rs t en s gebrek aan samenwerking, te zamen houden
van al wat Hollander is, te veel trachten zelf alleen
vooruit te komen zonder te bedenken, dat in den
vreemde thans elke stap vooruit, elk duimpje gewonnen voor een koopman of industrieel een overwinning is, maar, dat hij 't gewonnen plekje niet voor
zich zelf maar voor zijn landslui moet trachten open
te houden;
tweedens de verschrikkelijke kleinzieligheid, die men
overal in den vreemde ontmoet van vele Hollanders en
die maar al te wel bewijst, dat wij Hollandsche Hollanders nog veel moeten aanleeren, maar nog veel meer
moeten afleeren, willen onze jongelui geschikt zijn
voor de internationale samenleving, om te weten waar
het begin is van te zamen h o u d e n, als bijv.
schatten en... waar het einde moet zijn willen wij niet
vervallen in het verderfelijke van een „clan" zucht,
van een „kongsee", doen en laten der Chineezen.
Als eerste bewijs neem ik de vrijheid u er op te
wijzen, dat o n s streven 't zij Hollander tehuis in
onze kolonies of in den vreemde moet zijn „Eendracht maakt macht". Ons streven moet zijn (niet
waar?) als een cricketspel, waar alleen het goede
samenspel ter overwinning leidt.
Nu heb ik in het bijzonder het oog op de uitgave
van ons Orgaan.
Was vroeger Grein's Hollandia (uitgave Londen)
zoo wat het blad van al wat Hollander was in den
vreemde, aardig aangenaam geredigeerd, evenals het
Duitsche blad das Echo voor den Duitscher was, thans
hebben wij uw orgaan en u zult het mij zeker ten
goede houden, wanneer ik u eerlijk en rond verklaar,
dat wij Hollanders in den vreemde het een muffe uitgave vinden, zonder attractie; werd naar Hollandia
gegrepen, ik zie het dagelijks in den vreemde, ons
Orgaan blijft meestal in zijn adresband liggen.
Wat meer kauffmannisch ingericht, zou elken Hollander er in vinden waar hij zijn vaderlandsche specifieke zaken als tabak en sigaren enz. enz. zou kunnen krijgen, overgezonden per (Engelsche) postdienst,
die billijk en practisch, tevens goedkoop is, dat dan
tevens... een beste kostelooze reclame zou zijn voor
onze vaderlandsche nijverheid in den vreemde.
Maar nu is men in Indie begonnen een eigen
blaadje op te richten ons Volksbestaan.
Ziedaar weer de eerste stap op hetzelfde thema: ver-
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snippering van krachten en ik wil het u wederom
misschien meer openhartig dan aangenaam zeggen,
ook dat blad is muf, zonder eenige aantrekkelijkheid.
Wij zeelui bemerken, waar wij in den vreemde op
de leestafels velerlei lectuur aantreflen, het onderscheid
dadelijk.
Is het goed dat Ned. Oost-Indic een orgaan op
eigen houtje heeft?
Immers neen: 1°. het versnippert; 2 0 . willen wij
in Indic gaarne berichten ook advertenti:n uit ons
Hollandje, en vinden dat beter en maklijker in een
blad vereenigd, dan in twee; 3°. is de uitgave in Indie zeer duur; 4°. hebben wij in Indic, levende
Hollanders, te weinig vrijen tijd om iets te kunnen
doen om de redactie te steunen, met het inzenden van
berichten, schetsjes enz. en wordt ons den lust daartoe nog benomen ook, omdat wij weten, dat ons geschrevene niet gelezen worden zal, omdat gelijk ik
boven zeide, niemand het blad opneemt.
De Bintang India bewijst, dat een blad zeer goed
in Indio geredigeert kan worden en in Holland uitgegeven. De kosten van beide uitgaven vereenigd, zullen het in staat stellen, dat er meer zal kunnen bereikt
het desnoods, dat u het daar heen
worden al ,
leidde, n.l. en blad, zeg maandblad of weekblad met
een Hollandsche, een Belgische (Vlaamsche), een OostIndische, een Zuid-Afrikaansche, een Noord-Amerikaansche, een West-Indisch gedeelte, met elk gedeelte
bijv. een eigen redacteur. Laat ons doel zijn een
moederland, een yolk, een taal, een blad. En indien
onze landgenoot Grein, weder onder de steunpilaren
zoude willen toetreden, zou het succes grooter, de
financieele uitkomsten beter zijn.
Ik, zeeman, schrijf u dit aan boord onder mijn
drukke bezigheden. Wat u met dit epistel doen wilt,
laat ik aan u over, maar dit zeg ik u, gelijk thans
onze organen verschijnen, stemt dit niet, het trekt niet
aan, waar wij in den vreemde totaal niets geen voordeel hebben van ons Hollander zijn; waar andere natie's wel steun hebben in het bekennen van hun land,
is het noodig, dat uw orgaan meer aantrekkelijk worde.
Hoogachtend,
Uw dw. dr.,
J. P. KOSTER,
le stuurman ter Koopvaardij.
Als er meer heeren Koster waren, met even groote
aantrekkelijke zeemansopenhartigheid, dan zouden
zij door telkens op hun beurt een stukje als dit
in te zenden, inderdaad afwisseling en gezelligheid in
Neerlandia kunnen brengen. Maar hoe aan de lezers
dat te laten weten, als zij ons maandblad niet eens
opnemen, of, als ze dat al doen, het in zijn adresband laten zitten? Dat gaat lastig. Voor wie Neerlandia
zoo duf en saai vinden, dat zij er al van schrikken
als zij het zien, zou elke blijde boodschap daar binnen geheim zijn als in een gezegeld boek.
De heer Koster verlangt Hollandia terug.
Wij ook, Hollandia was een frisch en pittig blad;
de heeren Simons en °rein, die het uitgaven waren en
zijn nog pittige Nederlanders. Maar het trof zoo ongelukkig : Hollandia werd niet gelezen en daarom verdween het!
Wel lazen zij het die het onvingen, maar er waren
te weinig die het wilden ontvangen.
Zoo is er altijd wat.
Neerlandia is het maandblad van een vereeniging.
Laat de heer Koster dat niet vergeten. De persoonlijkheid van de medewerkers komt daardoor niet zoo
tintelend en prikkelend uit als bij een vrije uitgave;
zij moeten steeds bedenken, dat zij niet schrijven voor
enkele Hollanders, maar voor alle; het terrein waarop
zij strijden is gemeenschappelijk, met vermijding van
alle partijschap. Neerlandia wil vereenigen en opbouwen
Als het strijdlustige medewerkers had, die Ales aanpakten en raak behandelden, dan zouden die toejuiching vinden bij de tientallen die het met hen eens
zijn, maar de duizendtallen die in het Verbond geen
partij, op welk gebied ook, erkennen, van zich vervreemden. Als de heer Koster het vorige nummer uit

zijn bandje heeft gehaald, dan zal hij hebben kunnen
zien hoe een heele Groep zich zou hebben ontbonden,
alleen omdat Neerlandia een proef heeft genomen die
verkeerd werd begrepen en kwaad bloed heeft gezet.
Hollandia nu — er mogen andere redenen zijn bijgekomen — is te gronde gegaan ook om het krachtig
persoonlijke zijner ondernemers en medewerkers. Dat
mag Neerlandia, het Orgaan van het Algemeen Nederlandsch Verbond nooit.
Kan Neerlandia aantrekkelijker worden voor zijn
lezers? Natuurlijk en de redactie doet moeite genoeg
om dat te verwezenlijken, maar dat gaat niet zoo gemakkelijk als het lijkt.
Zoolang de leden over de geheele wereld verspreid,
niet aan den dringenden oproep voldoen om wat te
vertellen, liefst met foto's, van hun leden en streven
in den vreemde — blijft dat deel althans van het vraagstuk onopgelost. Het stuk van den heer Besse, waarmee dit nummer opent is een bewijs dat het kan. Toch,
als men Neerlandia maar eerst leert kennen, het doel
van het Verbond goed beet heeft, dan valt er uit ieder
nummer nog wel wat te halen, dat overweging en bespreking waard is. Wat meer „Kauffmannisch" ingericht, zouden meedeelingen omtrent „specifieke zaken
als tabak en sigaren enz. enz. een kostelijke reclame zijn
voor onze vaderlandsche nijverheid in den vreemde?"
Zeker. En de kooplieden in al die artikelen behoeven
slechts hun aankondigingen in te zenden, en zij worden met liefde geplaatst, Quist als kostelijke reclame.
Of ze kosteloos over de geheele wereld zouden worden
vervoerd? Evermni als de lading van een Koopvaardijschip.
***

Wat het maandblad betreft der Groep Ned. Indio
van het A. N. V. — dat is een zaak van de Groep
zelf. De heer Koster kan dan ook zeker zijn, dat zijne
opmerkingen omtrent Ons Volksbestaan het bestuur
Bier Groep door Neerlandia zullen bereiken.
Neerlandia zij den heer Koster verder aanbevolen.
Hid vergete niet, dat men niet alien evenzeer kan
gerieven; dat het al mooi is als er weinigen gevonden
worden wien men het naar den zin maakt. En verder
ook dat Neerlandia belangrijker zal worden, ook in
zijn oog, naarmate het Alg. Ned. Verbond, waarvan
hij zulk een gewenscht lid is, zich uitbreidt en aan
invloed wint.
Red.
(.31
Rotterdam, 7 Nov. 1906.

Mijneheeren,
Ingesloten aanbeveling ontving ik heden van den
heer A. M. Beerens.
Of genoemde heer nu werkelijk van plan geweest
is, het streven van het A. N. V. eens belachelijk te
maken, of dat de man niet beter weet, is mij natuurlijk onbekend. Doch ik kan niet nalaten het merkwaardige stuk naar U op te zenden, mogelijk zult U
het „grappig" genoeg vinden, om het in Neerlandia
te vermelden.
Hoogachtend,

UEd. dw. dr.,
F. W. A. J. VAN PESKI.

't Ingeslotene is een poenig rondschrijven van genoemden sigarenfabrikant aan de leden van 't A. N.
V. te Rotterdam.
Er komen zinnen in voor als:
„waar 't vermoeden voor de hand ligt, U beamen
zult, dat het streven der firma W. H. Voet ,& Zonen,
in hare gevolgen noodwendig de belangen van het
A. N. V. zal pousseeren en popu1ariseeren, daar verklaart ondergeteekende zich bereid om, ingeval afstand
van zijne zaak voor U een beletsel zoude zijn, bij
eventueele besteliingen per post, 't gewenschte franco
ten Uwen huize of te leveren".
Het heeft de verontwaardiging van velen gewekt en
zal zijn averechtsche uitwerkmg niet missen.
Red.
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Holland op zijn best.
Als tegenhanger van Holland op zijn Mals t,
dat den langsten tijd, hopen wij, heeft geleefd, kan
Holland op zijn Best dienst doen.
Wie der lezers zorgt voor betamelijken aanvoer?
De heer J. Piersor te Parijs zendt als inleiding tot
deze nieuwe rubriek het volgende:
L'A u t o heeft als kop voor een artikel, Les SousMarins, met groote letters: Le premier sous-marin
qui fonctionna convenablement est du a Cornelius
van Drebbel.
Volkomen waar.
Cornelis Jakobsz. Drebbel, Alkmaarder boerenjongen van afkomst, een man van groote beroemdheid
als wis- en natuurkundige, is de eerste uitvinder geweest van het onderzeesche schip. Maar het is niet
anderhalve eeuw geleden, wel bijna het dubbele.
In 1624 heeft hij over een afstand van ruim twee
en een half uur den Theems onder water doorgevaren,
van Westminster tot Greenwich. Het vaartuig had een
diepgang van gemiddeld vier meter.
Drebbel heeft nog zooveel andere dingen uitgevonden, die nu als nieuwigheden dienst doen. Zoo bracht
hij bij zomerdag een kamer op vriespunt, liet 's winters kippen- en eendeneieren uitbroeden en maakte een
uurwerk, dat 150 uren liep.
't Is goed zulke dingen eens te herhalen.
***

Uit de Nieuwe Courant:
In de November-aflevering der Deutsche Run dschau komt een artikel voor Holland, a I s
Kolonial Macht, door Adolf Mayer,
't welk in zeer waardeerenden zin gesteld is.
Schrijver geeft in een 18 bladzijden lange studie een
vrijwel encyclopedisch overzicht van onze koloniE;n,,
meer in 't bijzonder van Java. Alles wordt daarin
behandeld: geografie, klimaat, volkskarakter, taal, politiek, staatsbestuur.
Natuurlijk zeer beknopt en oppervlakkig, maar
desniettemin getuigend van zekere kennis van het
onderwerp. Voor vreemdelingen, die nog weinig anders van onze bezittingen hebben hooren verhalen
dan de courante zotheden is het stuk dan ook van
waarde.
De heer Mayer bewondert het talent door de Hollanders bij het koloniseeren tentoongespreid; andere
volken kunnen in dit opzicht gerust bij hen in de leer
gaan. Holland stond op Java voor de moeilijkheid
een land te koloniseeren, waarvan het de bevolking
niet wilde decimeeren of uitroeien, maar die het naar
zijn wil wenschte te besturen; 't was daarom voor de
Hollanders noodig de ziel Bier bevolking te leeren
kennen. Daartoe hebben de Hollanders zich ingespannen; zij bezitten een merkwaardige gave om zich
aan de omstandigheden aan te passen en die is hun
bij hun taak te stale gekomen en zij zijn dan ook
daarbij geslaagd. Het vreemde paard hebben zij leeren
berijden doordat zij eerst zijn ziel tot in bijzonderheden hebben bestudeerd en het daarna behandeld
zooals het moest behandeld worden.
De Engelsche bezitten het aanpassingsvermogen der
Hollanders niet, en dat zij niettemin goede kolonisators zijn geworden, hebben zij te danken aan hun
nog grootere geestkracht en aan de grootte en de
macht van hun Risk.
Van de Hollanders echter kan men leeren hoe men
ook met kleine middelen maar met een helder hoofd,
moeilijke dingen tot stand kan brengen.
***

Belangstelling in de Kolonien.
Het komt zoo weinig voor, dat over Nederland als
koloniseerende natie door Britsche beoordeelaars gunstig wordt gesproken, dat wij met eenige voldoening
melding maken van een uitlating, welke wij aantroffen in een artikel van A. Ernest Crawley, voorkomende
in het 8 November-nummer van het tijdschrift N a t u r e.
Crawley leidt zijn artikel over „Nasporingen in
Br.-Indie" in met de volgende opmerkelijke openhartigheid:
„Het moet erkend, dat de Engelschman in eigen
land weinig belangstelling heeft — tenzij dan politieke belangstelling — voor het Indische keizerrijk.
Dat feit is zelfs den Hindoes opgevallen. Een vergelijking te wezen opzichte b.v. met de Nederlanders,
die zeer levendig belang stellen in al wat betrekking
heeft op hun bezit in het Oosten, valt niet uit in ons
voordeel".
Een eervolle bekroning.
Bij een wedstrijd voor de beste verhandeling over
de gasvervaardiging, in Italie uitgeschreven, zijn de
heeren W. Cool en P. H. Hendriks te Rotterdam de
eenige deelnemers geweest, wier geschrift een bekroning
werd waardig gekeurd. Hun beschouwing over de betrekkelijke waarde van liggende, hellende en staande
retorten werd met de bronzen medaille en 500 Lire bekroond. Uit Engeland, Frankrijk en Holland waren
verhandelingen ingezonden.
Albert Vogel.
De le luit. L. A. Vogel, de bekwame voordrager,
die deze maand o. a. voor de Afd. Dordrecht optrad
met Shakespeare's Coriolanus in de vertaling van
Edw. B. Koster, gaat een refs maken door GrootNederland. In het oude Nederland en Belgie kent
men hem al, maar nu zullen Oost- en West-Indie hem
hooren, misschien ook Zuid-Afrika. In Januari vertrekt hij. Van onze taal en onze letteren zal zijn
metalen stem, zijn dramatische voordracht nu wild
en zijd den roem verkonden.
Nederland in Berlijn.
Een der lezers van Het Alg. Hbld. schrijft:
't Is waarlijk met genoegen, dat ik de advertentiepagina, afdeeling amusement, van het Berliner Tageblatt Zondag las. Wil men wezen hoeveel Hollanders
te Berlijn dezer dagen aan het woord komen of kwamen? 't Is een merkwaardig lijstje: ... Behalve de
doorgaande serie van „Op hoop van Zegen" in het
Schiller-Theater, de opvoering van „Ora et Labora"
bij de Freie Volksbiihne, vind ik in een adem aangekondigd: op 7 Nov. Messchaert in Haydns „Jahreszeiten"; op 8 Nov. Anton Sistermans, liederavond;
op 11 Nov. het Hollandsch trio Bos, Veen, Van Lier;
op 12 Nov. Henri Albers, onder Nikisch; op 13 Nov.
concert van Marie Herm/ nns—Stibbe en Sophie Molenaar; op 13, 15 en 16 Nov. het A Cappella-koor van
Anton Averkamp; op 15 Nov. Gerard Hekking als
solist; op 19 Nov. Mult 2 tuli-avond van Willem Royaards en op 28 Nov. liederenavond van Tilly Koenen...
Voegt men daar nog aan the het doordringen tot zelfs
in het café-chantant van den viool-virtv oos Louis
Bouwmeester, dan hebben we een lijstje dat er wezen
mag!
Woolsack.
De Woolsac k, op welke de Lord Kanselier van
het Engelsche Parlement zit, is een groot vierkant
kussen van wol met rood laken bedekt. Voor de eerste
maal werd het gebruikt in den tijd van Eduard III
(1327-1377) om de pairs (leden van het Hoogerhuis)
er aan te herinneren van welk een groot belang . de
wolhandel voor Engeland was en dientengevolge de
noodzakelijkheid om met Holland en V l a a nder en op vriendschappelijken voet te blijven.
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Holland op zijn Ma1st.

Koningslied.

Men zendt aan Neerlandia het volgende vergacieringbriefje:
Societe
Historique et Archeologique
dans le duche de Limbourg.
Ma estr ich t, le 22 octobre 1906.
M
Le Comite de la Societe Historique et
Archeologique dans le duche de Limb our g a l'honneur de vous informer que l'assemblee generale ordinaire aura lieu le mardi 6 novembre 1906, a deux heures et demie de relev6e, a l'ancien
hotel de ville (entrée rue des juifs).
Le Comite.

De beer G. van Elring heeft een Koningslied gedicht, waarvoor Herre de Vos de wijs met begeleiding
toondichtte. In het Weekblad Het Leven werd het
reeds openbaar gemaakt.

Wacht een bietje.
De Cape Times zegt: het Hollandsch in Zuid-Afrika
moet dood gemaakt worden; 't ligt loch al op sterven.
Wacht een bietje, zegt Neerlandia de Stem van
Burgersdorp na; laat ze eerst goed dood zijn, dan
kunt gij ze altijd nog vermoorden.
Maar zoover is het nog niet! Als de Afrikaners
eerlijk en trouw zijn; als ze de nagedachtenis van
hun lijdende en strijdende vaderen niet schenden; als
zij eigen kommer en smart niet vergeten — dan zullen zij in huis en handel, in het Parlement ook, hun
moedertaal kracht geven tot in verre lengte van dagen.

„Ons spreekuur " te Stellenbosch.
Vrijdag 4 October had het jaarlijks concert van
daze vereeniging plaats.
De heer F. P. Cillie, voorzitter, sprak een kort
woord ter inleiding en dankte de dames Baginsky en
De Villiers, die uit Paarl en de heeren Haasdijk, Van
Erkel en Jan Luyt, het „Mount Nelson Trio", die
uit Kaapstad waren overgekomen om hun medewerking te verleenen. Uit Stellenbosch werkten mee de
dames Nora van Seim, M. Claassens en de heer W.
Buchner. Een koor zong onder leiding van Prof.
jannasch.
Vooral verdient vermelding de voordracht van gedeelten uit Schimmel's Napoleon Bonaparte,
door de dames N. v. Blommestein en K. du Toit en
de heeren M. P. Loubser, E. C. Pienaar, F. P. Cillie, G. Hattingh en J. P. Smits.
't Plan bestaat het geheele drama in te studeeren.
Aan het slot wenschte de voorzittter, dr. Viljoen, den
stichter van het „Spreekuur" en eere-voorzitter daarvan, geluk met zijn verjaardag, die samenviel met den
dag van het concert.
Ter navolging.

Het vervolg van den Nederlander die zijn
taal in eere hield op verzoek van een
vreemdeling.
In het Juni-nummer werd melding gemaakt van het
geval, dat een Nederlandsche afgevaardigde op een
Kongres van Belgische gemeente-ambtenaren op verzoek van een Belg in het Nederlandsch gesproken had,
hoewel hij het in het Fransch had willen doen. Wij
vroegen naar aanleiding van het bericht, dat in September het Kongres van de Nederlandsche ambtenaren door Belgen zou worden bijgewoond, of men
hen dan zonder vreemde aansporing in het Nederlandsch zou toespreken, en voegden er bij : „Wij
hopen het beste, maar vreezen, met het oog op tal
van ervaringen".
Het Kongres is 14 September te Amsterdam gehouden. Ook een paar Belgen waren aanwezig. Nadat de
Voorzitter van de regelings-commissie een hartelijk
welkomstwoord tot de aanwezigen gesproken had,
heeft een van de aanwezige Nederlanders, niet kunnen
nalaten, zijn Fransch te luchten en de Belgen in die
taal begroet.
Hollandsche Laksheid.
Ontleend aan een schrijven uit Brussel:
„Een beroemd Kongo-reiziger, een man op wie de
Belgen met recht trots zijn, had zich op zijn tochten
bediend van verschillende kronorneters. De beste van
alle bleek een, geleverd door een firma te Amsterdam.
Terug in Brussel en wetende opnieuw uitgezonden te
worden, bestelt hij nog een exemplaar. En weet u
wat de Amsterdamsche fa brikant antwoordde. Dat hij
het zoo volhandig had, dat hij heus niet in staat
was er nog een te leveren.
Zoo'n degelike slaapkop! Zou je hem niet..."
Verbetering.
In de bespreking van Adv. de Waal's geschiedkundigen roman „Johannes van Wijk", in Neerlandia
van September 1.1. is deze Kaapsche rechtsgeleerde
voorgesteld als de schrijver der „Parlementse Praatjes" in Ons Land.
Adv. de Waal zegt nu in Ons Land, dat Neerlandia
het mis heeft. Hij is wel Janni, maar niet Jan Kieser,
de bekende „Parlementse Praatjes"-maker.

De Levensverzekering-Maatschappij „de Utrecht"
biedt in hare gebouwen aan het Damrak te Amsterdam met reuzenletters T o o n k a m e r s te huur.
Tot nu vonden de Amsterdamsche kooplieden het
veel deftiger van Showroom te spreken.
Coers' Liederenboek in Spanje.
Sinds eenige weken vertceven een drietal Hollandsche
paters Dominicanen te Avila in Spanje, om zich daar
grondig in de Spaansche taal te bekwamen, alvorens
naar de missie van Puerto-Rico te vertrekken. Bij
een gelegenheid van een schitterend muzikaal en letterkundig avondfeest ter eere van de H. Teresia ten
paleize van den Markies de Canales, voldeden onze
landgenooten aan het vereerend verzoek van den gastheer, om de letterkundige voordrachten met eenige
Hollandsche gezangen of te wisselen. Een ongemeenen
bijval genoten de zangers met de uitvoering van de
Oud-Nederlandsche liederen uit het Liederboek van
Groot-Nederland van F. R. Goers. Ook het plaatselijk nieuwsblad van den volgenden dag was vol lof
over deze gracelijke en harmonieuse melodien der
XIIIe, XIVe en XVe eeuw.
Afzet van Nederlandsche sigaren in Japan.
Uit Van Oordt's Berichten:
In den laatsten tijd koopt het Japansche tabaksmonopolie Nederlandsche sigaren, uitsluitend van de
heeren B. Ornstein & Co. te Kobe, die ook door de
Japansche Regeering werden aangesteld als groothandelaren voor den verkoop der verschillende fabrikaten
van het monopolie. Opmerkelijkerwijze ontving genoemdeNederlandsche firma van de tabaksmanopolieadministratie alleen aankooporders op Hollandsche
sigaren, welke voor de invoering van den alleenhandel door den Staat, reeds in eenigszins belangrijke mate afzet in Japan hadden. Eigenaardig is die
keuze voorzeker, want het is niet onwaarschijnlijk,
dat in vroegere jaren juist ettelijken van de
grootste fabrikanten in Nederland C_e_ Japansche markt
niet bewerkten, omdat zij reeds genoeg en meer lconenden afzet in andere landen hadden, ,n dat teen
vele kleinere firma's ten onzent, al of niet mat voordeel, trachtten, eenige harer merken bier te lande
ingang te doen vinden, ondanks de vinnige concur-
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rentie en de betrekkelijk geringe navraag naar het
artikel, dat zelden door de inlandsche bevolking en
grootendeels door de weinige duizenden blanke inwoners werd verbruikt. In den laatsten tijd is echter
bepaald eene toeneming van het verbruik van sigaren
ander de welgestelde Japaneezen op te merken, terwijl ook valt waar te nemen, dat de inlandsche rookers allengs meer smaak dan vroeger, in andere dan
Manilla-sigaren krijgen.
Fabrikanten of exporteurs in Nederland, welke voorheen reeds geregeld sigaren naar Japan verscheepten,
hebben nu eene goede kans om zaken met het monopolie te doen.
Daartoe moeten zij aan de firma B. Ornstein & Co.,
Ikutamaye 1 (Post office box 119) alhier, met bemonsterde offerten van hunne voor deze markt geschikte
merken, volledige afschriften inzenden van alle facturen over levering van die merken naar Japan, gedurende de laatste 5 jaren voor 1 Juli 1905. Die gegevens moet de bedoelde firma aan het monopolie
kunnen overleggen, teneinde het bewijs te leveren, dat
het sigaren geldt, die in Japan gewild zijn.
Vreemde woorden.
De strijd tegen het no ode 10 o s gebruik van vreemde
woorden door het A. N. V. aangebonden, begint door
te werken. In een Afdeelingsvergadering van Het
Groene Kruis te Sliedrecht verzocht een lid den afgevaardigden voor de Alg. Verg. om er bij het Hoofdbestuur op aan te dringen zoo min mogelijk vreemde
woorden in de stukken, die van dat bestuur uitgaan,
te gebruiken.
En op de Alg. Verg. van den Bond van Gemeenteambtenaren werd onder toejuiching een voorstel der
Afdeeling Arnhem aangenomen, waarbij de Bond den
wensch uitspreekt, dat men in ambtelijke stukken, voorzoover mogelijk, zich bepale tot het gebruik van
woorden uit de Nederlandsche taal.
Wanneer bij ambtenaren zelf het bewustzijn gaat
doordringen, dat men zijn moedertaal moet eeren, is
reeds veel gewonnen.
Vossebessen.
Een koopman op een Veluwsch dorp adverteerde
onlangs, dat bij hem „prijselbessen" te krijgen waren.
Dit was zijn Hollandsch voor het Duitsche Preiselbeeren, de bekende oranjekleurige bessen, waarvan
men moes maakt en die dan een eigenaardigen, bitterzoeten smaak hebben. In Duitschland is het een geliefd gerecht, en in den laatsten tijd begint er ook
hier te lande vraag naar te komen. Nu, in de Geldersche bosschen groeien die bessen, naast de boschbessen, in overvloed.
Maar waarom ze — gelijk men al veel doet — met
den Duitschen naam Preiselbeeren genoemd, of lien
naam tot prijselbessen of iets dergelijks misvormd,
terwij1 er de goed Hollandsche naam vossebessen
voor bestaat? Zoo noemt de heele, onverbasterde Veluwe ze.
Verbetering van den volkszang.
De heer S. Brons te 's Gravenhage schrijft in Loosen & Swagermans Tijdschrift „De Muziek" het
volgende:
Dien weg moet het op!
Met groot genoegen zag ik dat de talentvolle directeur der Kon. Mil. Kapel, de heer N. A. Bouwman,
op Zondag 30 Sept. voor zijne middagmuziek in het
Haagsche Bosch het lied „naar den Dam" van Phil.
Loots op het programma had gebracht.
Dien weg moet het op! Daar moet het heen! Dat
onze militaire muziekkorpsen, daar waar zij ook het
y olk tot auditorium hebben, goede Hollandsche
en goed-Hollandsche liederen ten gehoore brengen
(en het lied van Loots is een daarvan) en de melodien er van populariseeren is een der zekerste middelen tot verbetering van den volkszang.
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De kranige directeur van ons keurkorps heelt hiermede een belangrijke daad verricht. Hem zij daarvoor
mijne hulde!
De Wereld in !
Uit een artikel in de Oprechte Haarlemmer:
Waarom is voor elke ondergeschikte betrekking hier
in Nederland het aanbod candidaten overweldigend
groot en dientengevolge het salaris ellendig klein, terwijl de groote werkgevers in onze kolonien, de Staat
en de koloniale maatschappijen niet dan met de grootste moeite hunpersoneel voltallig kunnen houden?
Waarom moest eene groote assurantie-maatschappij,
die een Hollandschen directeur in hare afdeeling te
Brussel wilde hebben maanden zoeken om eindelijk
uit Budapest den gesaiikten persoon te 'betrekken, terwijl het Nederlandsch-Indische gouvernement, Duitsche
miin-ingenieurs en gevolgen liet uitkomen?
Er is dus blijkbaar bij onze Hollandsche jongelui
een streven merkbaar, om zooveel mogelijk in het eigen
kleine land een bestaantje machtig te worden, een
angst om zich daarbuiten met den vreemdeling te
meten. Als van zelf dringt zich dan bij ons de gedachte op: „Is de jonge Hollander misschien niet voldoende onderlegd, hapert er iets aan zijne opvoeding,
dat hem onwillekeurig belemmert zich tot een man
op te werken, die iets beteekent, in plaats van op een
hongerloon een vergeten rolletje in de maatschappij
in Holland te spelen?
En dan kunnen wij al dadelijk zeggen, dat er feitelijk geen enkele reden is, waarom de Hollander minder
geschikt zou zijn in den vreemde zijn brood te verdienen dan elke andere nationaliteit. Het onderwijs
aan onze Hoogere Burgerschool en Handelsschool is
uitstekend, de technische inrichtingen te Delft en onze
Universiteiten leveren personen af, die op elk gebied
met anderen kunnen wedijveren, om zijne kennis van
vreemde talen, zijne taaie volharding en eerlijkheid is
hij in den vreemde een gaarne geziene werker. Doch
een ding ontbreekt hem. En dat is niet een fout, die
het individu aankleeft, loch die onze natie als zoodanig kenmerkt: wij hebben g e m i s a an w er el dk e n n i s en daarmede gepaard gaande w er el dbeschouwin g.
Het moge vreemd klinken, dat de bewoners van een
land met groote kolonien en welks bewoners voor
een groot deel leven van den handel met het buitenland, geen wereldkennis zouden hebben, en toch...
het is zoo.
Voor de Holl. meisjes te Londen.
Voor Hollandsche meisjes, die in betrekking zijn te
Londen, bestaat tegenwoordig elke week gelegenheid
tot eene gezellige bijeenkomst, des Woensdagavonds
van 6 tot 8 uur, in het gebouw der Hollandsche Kerk
(Austin Friars, Old Broad Street, E. C.).
Mevrouw Baart de la Faille, de echtgenoofe van
den predikant der Hollandsche Gemeente aldaar, leidt
dan deze bijeenkomsten, welke bij voorkeur bestemd
zijn voor meisjes, die op kantoor of in huisgezin
werkzaam zijn en gaarne ook wel eens landgenooten
willen spreken. Het zullen avonden zijn voor meisjes
van verschillende godsdienstige overtuiging. Er liggen
Nederlandsche tijdschriften ter lezing. Mevrouw Baart
de la Faille schenkt voor de meisjes thee.
Dezelfde dame is ook voornemens nu en dan met de
meisjes, die zich aanmelden, het een en ander van
Londen te bekijken. Zoo zal Woensdag 21 November
a. s. het Britsch Museum bezocht worden. Om halfdrie komt men daartoe in de kerkekamer bijeen.
N. v. d. D.
Sint Nicolaas.
Er is geen echter, algemeener Hollandsch feest, in
alle lagen van het y olk, arm en rijk, oud zelfs en
jong, dan Sinterklaas. Er is en wordt getracht, meestal
om anders te doen dan anderen en dus voornamer,
om den Kerstboom bij ons te vieren, maar lukken
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doet dit enkel naar den schijn. Wel heeft Vlaanderen
hier en daar een Heiligenfeest van dien naam en ook
Tyrol en verder, maar heel een yolk op denzelfden
dag en zoolang al niet er voor! op eigen wigs al is
het verscheiden naar geld of huiselijken band, feest
te zien vieren ter eere van dezen Sint — dat is nergens dan in Holland!
Ter eere van dezen Sint? Om den Sint zelf, den
historischen Sint, wordt niet gedacht. Wie en wat hij
is geweest, is lang op den achtergrond geraakt. Hij
is geworden wat men van hem heeft gemaakt: een
kindervriend boven duizenden. En wie vergeet, al is
hij- oud, den vriend van zijne eerste jaren, den schepper van zijn eerste groote geluk, den toovenaar van
moois en lekkers — vooral als hij komt in tabbaard
en mantel en langen grijzen baard, gevolgd door
zwart knechtje, den drager van den zak van heerlijkheid en straf?
En zij is al zoo oud, die vereering. In een Dordtsche rekening van 1360 komt al voor dat de schoolkinderen vacantie kregen op dien dag, met een snoepduit tot meerdere zaligheid. „Op St. her Nyclaes dach,
zoo luidt het, 1 L aan die schoelers voer her oerlof".
En dat het zetten van de schoen al oud is, dat getuigt Breeroo *) in zijn Moortje: als het Sinterklaas
was, vertelt daar Geertruyt aan Frederyck, dan zette
mijn zoon bij u een schoen, en wat placht uw moeder
daar een lekkers in te doen, suikererwten en wat
niet al!
Asset Sinter Claes was, so sette men
Seun tot jouwent de schoen.
Wat pleger jou moer, Grief Jans, daer
Een hiele hoop goet in te doen,
Hiele peper-huysies met suycker-erretten,
Met kabbeljaus oogen en kappittel-stokken,
altemaal lekkers dus, bij ouderen nog wel bekend,
maar die er bij de zeventiende-eeuwsche jeugd ook al
voor „klock-spys" inging.
En nu 5 December 1906, zal overal waar Hollanders wonen, het oude feest weer worden gevierd of minstens herdacht. Want alleen groot verdriet of verterende
zorg kan dien dag doen vergeten, tenzij het om de
kinderen is! En eenzamen in de wereld halen schimmen voor den geest van toen zij Jong waren en niet
eenzaam.
Aan Duitschland de Kerstboom, aan Engeland de
plum-pudding en de Mistletoe, aan ons Sint-Nicolaas,
de oude trouwe, die heelemaal van ons, ons eigen, is.

onkunde, dat wij geen lied bezitten, niet rijk genoeg
zijn in eigen kring.
Het Geestelijk Lied in de Nederlanden
voor de Kerkhervorming is de titel van een lijvig
proefschrift van dr. J. A. N. Knuttel, een boek bij
Brusse te Rotterdam uitgegeven en in den handel verkrijgbaar. Aan uitvoerigheid en volledigheid doet deze
dissertatie denken aan die van te Winkel over Maerlant: beiden putten hun onderwerp uit. Niet dat er
over ons Geestelijk Lied in de Middeleeuwen nog niet
kan worden geschreven, ter opheldering, ter verdediging van ander inzicht, maar Knuttel overvleugelen
kan men niet meer. Hij zelf kan zijn oordeel over
onderdeelen wijzigen, zijn blik op een lied kan veranderen, maar menschenlijkerwijs gesproken heeft ook
hij zelf zijn laatste woord gezegd. Immers hij heeft
nu al versmaad nog meer liederen te verzamelen dan
hij al deed, omdat hij geen nieuws meer heeft kunnen geven.
Er was behoefte aan dit boek na het proefschrift
van Kalff. Moll en Acquoy waren buiten bereik geraakt en ondanks onderling verschil, te weinig letterkundig. Knuttel stelt zich op een breed standpunt;
schoon zijne waardeering van een lied uit den aard
der zaak niet altijd terstond ingang vindt, hij waardeert eerlijk en onbevangen; tot aanzienlijke hoogte
staat , hij boven zijn onderwerp. Dit boek, een prachtige aanvulling ook van de Vooys' Marialegenden,
brengt ons de Middeleeuwen heel wat nailer, want
behalve de teksten der liederen gaf de schrijver
nieuwen en helderen kijk.
Neerlandia leent zich niet tot uitvoerige bespreking;
het volstaat met aan de vereerders van ons oude
lied te zeggen: hier is uw degelijke gading.
Curacao.
De onrustbarende telegrafische tijding omtrent een verschrikkelijke verwoesting op Curacao en omliggende
eilanden, als gevolg van een zware orkaan, is gelukkig gebleken zeer overdreven te zijn geweest. Wel is
er schade toegebracht, maar niet z(56 dat een beroep
moet worden gedaan op de weldadigheid van Nederlands ingezetenen.
Reeds had zich op het eerste bericht een commissie
gevormd, om zoo de treurige tijding ambtelijk was
bevestigd, naar hulp en steun te trachten.
Wie geeft inlichtingen ?

Een Michiel de Ruyter-nummer en een mooi
de Ruyter-boek.
Neerlandia zal een de Ruyter-nummer uitgeven, als
diens bestaan in de lage landen aan de zee zal worden herdacht. Bij voorbaat vestigt het de aandacht op
een prachtboek voor onze Hollandsche jongens, bij
Kluitman in Alkmaar uitgegeven. Het is De Dr i e
Matrozen van Michiel de Ruyter van
Joh. H. Been.
Het lied dat wil gesongen syn, de wyn die wil gedroncken syn — zoo klinkt het overoud — het boek
dat wil gelezen zijn. Wie dit neerschrijft herinnert
zich de bekoringen van Marryat's zeeverhalen, maar
bij die oude herinneringen verbleekt dit prettige boek
van den Brielschen archivaris in geenen deele.
't Is gezonde kost voor ons jonge volkje. En de
vele platen, van J. H. Isings Jr. doen het goed.

Twee jonge ondernemende Hollanders (leden van
het A. N. V.) van wie de een onderwijzer is in het
bezit van verschillende acten, de ander verscheidene
jaren in Zuid-Afrika heeft doorgebracht, hebben het
voornemen naar de Vereenigde Staten te trekken en
zouden zich liefst vestigen in den omtrek van San
Francisco.
Zij zouden gaarne door Stamverwanten grondig
worden ingelicht over de beste wijze om hun plan
ten uitvoer te brengen en een hun passenden werkkring met eenige vooruitzichten te vinden.
Nadere aanwijzing verstrekt de Administrateur van
het A. N. V.

Een nieuw standaardwerk over het Ned. Lied.

10 Oude Ned. Liederen, door Fl. van Duyse.

De belangstelling daarin is zeer toegenomen de
laatste jaren. De oogen zijn geopend voor onze onuitputtelijke schat aan wereldlijke en geestelijke liederen . Niet langer heerscht het vooroordeel uit

Verschenen is de tweede druk van 10 oude Nederlandsche Liederen, bewerkt door Fl. van Duyse.
Het is de lode uitgave van 't A. N. V.
Exemplaren zijn verkrijgbaar bij de Groeps-Secretarissen tegen inzending van 55 ct. (voor Belgie 1.10 fr.)
en bij de Administratie van het A. N. V., Wijnstraat 81,
Dordrecht.
Voor niet-leden is de prijs f 1.— (2 fr.).
Deze exemplaren zijn in Nederland uitsluitend verkrijgbaar bij den muziekhandelaar G. H. van Eck,

*) Zie over dezen Heilige en over zoovele andere
wetenswaardigheden op ons volksterrein, het boek van
Ds. Dryver: Mozaiek, dat een schat van_ verklaringen
bevat van oud en nieuw, en dezer dagen bij Noordhoff te Groningen in derden druk verscheen.

Amsterdamsche Studenten-Afdeeling.
In de plaats van den heer G. de Bruijn is tot
Zen Secretaris gekozen de heer Kollewijn.

NEERLANDIA.
Vlamingstraat, Den Haag, in Belgie bij „Plantijn",
Gent.
De bundel is zeer net gedrukt en 50 bldz. groot.
Voorin staan deze woorden:
,Er is geene plaats in Nederland of VlaamschBegie, hoe klein ook, of er zijn wel vier menschen
te vinden, die deze liederen kunnen uitvoeren.
Het zijn geen concertstukken, die sterk bezette koren, goed geschoolde stemmen eischen: ze zijn de
uiting ,van een yolk, dat zingen wil y ons eigen yolk,
dat z65 zijne ziel uitspreekt.
En daarom verdienen ze, door elk gekend en gezongen te worden".
De eerste druk was in een paar maanden uitverkocht.

l

Vraag.
Uit Panama kwam een stuk in over de Consulaire
vertegenwoordiging aldaar, onderteekend „Vele Hollanders".
Wie zijn die Vele Hollanders?
Ter navolging.
Sommige Vlam!ngen gebruiken briefzegels met opschrift „Briefwisseling, Rekeningen, Adressen enz. in
't Nederlandsch a. u. b."
Advertentie op den omslag.
De advertentie op den omslag van Neerlandia is
geplaatst tegen den zin van het Hoofdbestuur. Tengevolge van een misverstand bij de uitvoering van het
contract met den drukker moet ze worden opgenomen
om een mogelijk proces te vermijden.
Aanvulling der Sprekerslijst.
Mej. Sjouk Tigler Wybrandi, Noordvliet 15, Leeuwarden.
1. Lioba, van Fred. van Eeden.
2. Mei, van Herman Gorter.
3. Modron, van Van Moerkerken.
4. Gudrun, van Albr. Rodenbach.
Emiel Hullebroeck, Gent.
Treedt tusschen 25 Dec. en 15 Jan. niet op.
1. Peter Benoit, zijn leven, school en werken.
2. .Het Vlaamsche Volkslied.
3. Muzikale ontwaking, voordracht over NoordNederlandsche componisten (Enkel voor ZuidNederland).
4. Vlaamsche Liederenavond.
Vraag om inlichting.
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J. E. Kuipers, direct. stoommeelfabriek
„Fortuna",
Leeuwarden..
Gebrs. Fecldhaus, hotel „Amicitia",
,,
J. D. Ponsen, hotel „De Klandezy",
Zuiderplein W 105,
,,
A. B. Sjerps, notaris, Tweebaksmarkt,
M. J. van Munster, hoofd eener Chr.
School, Turfmarkt 18,
Mr. W. J. van Welderen baron Rengers,
lid van de Eerste Kamer der S.-G.,
,,
F. H. Sprock, firma Sprock & Co.,
kassiers,
,,
Jhr. Mr. A. E. van Boelens van Eysinga,
,,
Mr. A. baron van Harninxma thoe Slooten, ambt. 0. M. b/d. kantongerechten,
Mej. M. J. J. Tichler, Hoogewoerd 126,
'Leiden.
C. C. Bender, orgel- en pianohandelaar,
Hoogewoerd 90,
Firma Cremer & Co., Electro-Techn. Bureau, Hoogewoerd 28,
Mevr. wed. Mr. P. C. Librecht—le Zwijn,
Rapenburg 41,
Naaml. Vennootschap Nederl. Fabriek van
verduurz. levensmiddelen, vih. W. Hoogenstraaten & Co.,
D. Stigter, zenuw-arts, Hooigracht,
Mej. Marie W. Japikse, leerares voor piano, Oude Vest 183,
P. Dubois, inspecteur van 's Rijks belast.,
Stationsweg 6,
11
Mevr. wed. Wichers van Kerchem—geb.
Stelling, Noordeinde,
,,
Firma A. J. Zwaan, stalhouderij, Noordeinde 4,
,,
Calkoen & Co., kassiers, Breestraat 101,
,,
L. A. H. de Volf, bouwmeester, Willemstraat 50,
Den H aag.
N. G. I. Reule Jz., huis- en sieraadschilder, Dennenweg 140,
,,
H. C. Leusman, groothandelaar in modeartikelen, Willemstraat,
Ophorst & Herwaarden, bankiers, Voorstraat 214,
Dordre cht.
Joh. Eddes, huisschilder, Nieuwe Haven 69,
Allen opg. door den heer Jac. Post, Rotterdam.
Jhr. Mr. C. A. Elias, burgemeester,
Westzijde 146,
Zaandam.
Mr. H. J. C. van Tienen, oud-burgem.,
lid van Gedep. Staten, VTestzijde 11,
Opg. door het Bestuur der Afdeeling Zaanstreek.
77

77

,,

7,

Wie kan het juist adres meedeelen van:
J. H. Westerveld, vroeger 2e luitenant Artillerie, Bazarlaan 38, den Haag.
Mr. 0. van Boekel, vroeger Donkersteeg, Leiden.
J. A. Gravestein, vroegef ambt. Exploitation Comp.
of Salt Ponds, St. Martin.
F. E. Baron van Heerdt, vroeger 2e luit. Huzaren,
Amersfoort.
A. Hogenbirk, vroeger 10500 Wentworth Ave, Chicago, (thans in Holland).
M. Sluyter Jr., vroeger 3e Helmerstraat 56, Amsterdam.
J. Voerman, vroeger theol. student, Leliegracht 48,
Amsterdam.
W. L. ten Harmsen v. d. Beek, vroeger District-Commissaris, Paramaribo (thans in Holland).
0. W. Westerouen van Meeteren, vroeger Luit. Kolonel, Paramaribo (thans in Holland).
H. Sital Persad, vroeger Paramaribo (thans in Holland).
Mej. Marie Hoogendijk, vroeger Bezuidenhout 325,
den Haag.
J. A. C. Steunebrink, vroeger Marnixstraat 399, Amsterdam.
P. F. M. L. Hartog van Banda, vroeger Valeriusstraat
50, Amsterdam.
A. B. B. de Koning, vroeger Amstelstraat 7, Amsterdam.

7,

GEWONE LEDEN.
H. Beintema, rijwielhandelaar, St. Jacobstraat L 4,
Leeuwarden.
Mr. M. E. Hepkema, adv. en proc.,
G. H. Wagenaar, Ned. Herv. Pred.,
,,
D. van Hoorn, leeraar Gymnasium,
Grachtswal 35,
,,
Mr. A. Greebe, Raadsheer in het Gerechtshof, oud-Burgem. van Zaandam,
Emmakade,
,,
Dr. J. Hingst,
,,
J. A. A. Schoondermark, wethouder
van onderwijs,
H. de Jong, arts,
C. L. Liitkebiihl, direct. telegraafkantoor,
D. du Celli& Muller, post-directeur,
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Mr. J. W. Tijsma, adv.-proc., NieuweLeeuwarden.
stad 125,
S. H. Hylkema,weth., Nieuwestad,
Mr. J. L. Berns, Rijks-Archivaris,
A. J. Aukas, deken en pastoor,
W. A. Eisma Czn., drukker-uitgever,
Tuinen,
A. J. Brouwer, hoofd-red. der Leeuw.
Courant,
Dr. K. B. van Wulften Palthe, arrond.
schoolopziener, Emmakade 26,
E. K. Hoekstra, koopman, Willemskade,
Mr. A. van Giffen, notaris en adv.,
P. Peereboom, lid van Gedep. Staten
van Friesland, Emmakade 15,
Mr. J. M. van Hettinga Tromp, adv.
en proc., lid van de Prov. Staten,
P. H. van Eden, geneesheer-directeur
van het stads-ziekenhuis, Buitenkwartier 153,
Mr. A. Burger, voorz. raad van beroep
Ongevallenverzekering,
Dr. J. Ariens Kappers, direct. H. B. S.,
,,
Dr. J. F. Baerken, geneeskundige, NasDen Haag.
saulaan 19,
J. de Graaff, schoenmagazijn, Dennenweg 132 a,
Mej. B. van Dantzig, leerares solo-zang,
Rotterdam.
Schiedamsche Singel 15,
Leiden.
J. L. Zaalberg & Zn., dekenfabrikant,
J. G. J. Verhey van Wijk, Breestraat 161,
W. C. Mulder, bouwmeester, Soeterwoudsche Singel 48 a,
G. H. Blanken, apotheker, Hoogewoerd 143,
J. C. Mesker, meubelfabrikant, Hoogewoerd 99,
G. Splinter Jr., magazijn van tapijten,
Hoogewoerd 70,
B. A. la Lau, firma P. C. Nicola, Donkersteeg 7,
J. C. Poptie & J. v. d. Steen Jz., broodkoek- en beschuitfabriek, Hoogewoerd 64,
G. Los, boekhandelaar, Hoogewoerd,
Dr. C. M. van Voorthuysen, Oude Singel 58,
A. T. Schoorel, arts, Rapenburg 27,
G. Groen J.Jz., firma J. J. Groen 8z Zn.,
boekdrukkers, Breestraat 91,
A. Somerwil Az., tabaksfabrikant, Hoogewoerd 24,
Dr. W. Th. M. Weebers, Hooigracht 31,
Prof. Chantepie de la Saussye, hoogleeraar, Rapenburg,
A. Couvee P.Jz., firma P. J. Couvee &
Zn., oliefabrikanten,
J. J. Vernieuwe, pastoor, Breestraat,
H. L. A. Gadet, pastoor, Haarl. straat 106,
G. Henri Siithoff, red.-uitgever Leidsch
Dagblad,
J. J. ter Laag Cz., notaris, Steenschuur 11,
,,
Phs. Mooten, mr. smid, Oude Vest 137,
A. J. Muller, spiegelfabriek, Haarl. str. 132,
,,
G. H. Langezaal2 smederijen aanleg van
gas- en waterleiding, Hooigracht 110,
Ds. R. J. W. Rudolph, Geref. Predikant,
J. van der Zanden, handelaar in fotografieartikelen, Noordeinde,
H. J. Bik, in piano's en orgels, Breestraat 3,
P. J. Petit Az., heeren-modemagazijn, Breestraat,
G. Hulst, banketbakker, Breestraat 54,
M. H. van Waveren, bierbrouwer, Oude
Vest 181,
Delft.
J. R. Vos, hotel „de Bolk",
P. G. v. d. Leer, Hoofd Ned. Herv. School,
Phoenixstraat 8,
J. den Braanker, Voorzitter van de Kamer
van Koophandel,
G. Broekema, tandarts, Groote Kerksb., Dordrecht.
77

77

77

77

,,
,,

,,

,,

,,

,,

77

,,
,,
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K. Marang, assuradeur en practizijn,
Knolhaven 36,
Dordrecht.
J. de Lange, burgemeester,
Oudshoorn.
Allen opg. door den heer Jac. Post, Rotterdam.
M. Klaverwijden, scheikundige, Vondelstraat 6,
Amsterdam.
Opg. door den heer J. B. van Loenen, Leiden.
A. C. C. van der Sluis, hoofdmachinist
b/d. K. W. I. M., p/a. K. W. I. M.,
de Ruyterkade,
Amsterdam.
Opg. door den heer Fred. Oudschans Dentz, Paramaribo.
J. J. Flines, jur. student, Heerengracht
247,
Amst erdam.
J. G. de Graaff, med. stud., Weesperzijde 96,
S. de Moor, med. stud., Nassaukade 306,
J. D. Meer waldt, student L. C., Bosboom
Toussaintstraat 69,
C. Prinzen, jur. stud., Overtoom 85,
Allen opg. door den heer P. H. Stuurman, Zaandam.
Mej. Betty Holtrop van Gelder, Weteringschans 35,
Amst erdam
Mevr. Marie E. Arentzen-Wafelbakker,
Marnixkade 17,
Opg. door den heer S. van Lier Ez.,
Mr. A. Baron van Wijnbergen, Lid van de
Tweede Kamer, Parkstraat,
Arnhem
A. C. J. van Vuuren, Lid van de Tweede
Kamer, Bilderdijkstraat 125,
Den Haag.
Beiden opg. door Jhr. Mr. 0. v. Nispen tot Sevenaer, Nijmegen.
Th. H. de Meester Jr., Sweelinckplein 4, Den Haag.
Opg. door den heer J. Schellens Jr., Eindho yen.
Ch. A. E. Maitland, Jan van Nassaustraat 11,
Den Haag.
E. G. van Bisselick, Valeriusstraat 55,
J. W. Sillevis, Riouwstraat 176,
P. R. Blok, Oude Singel 66,
Leiden.
J. Beeckman, Haarlemmerstraat 123,
,,
W. G. F. Borgerhoff Mulder, Hoogewoerd 96,
,,
B. C. F. van den Berkhof, Aalmarkt 18,
,,
J. J. E. van den Brandeler, Breestraat 138,
H. I. ten Cate Fennema, Nieuwe Rijn 22,
L. Carsten, Steenschuur 119,
,,
C. Droogleever Fortuyn, Rapenburg 53,
H. de Jong van Beek en Donk, Hoogew. 88,
E. M. L. Engelbrecht, Nieuwe Rijn 51,
A. J. E. Ferf, Hoogewoerd 28 a,
J. A. A. Fransen van de Putte, Hoogew. 88,
H. G. V. Hijmans, Hoogewoerd 42,
J. C. Heyning, Rapenburg 103,
A. Ikman van Burk, Papengracht 26,
C. B. F. Koster, Oude Vest 85 a,
H. C. G. Loriaux, Oude Vest 11 a,
J. Lohman, Hoogewoerd 177,
A. C. Lagerwey, Vischmarkt 14,
Th. P. J. Masthoff, Aalmarkt 18,
J. N. Meindersma, Rapenburg 103,
E. F. M. J. Michiels van Verduynen, Noordeinde 54,
L. A. Nijpels, Haarlemmerstraat 92,
P. Otten, Witte Singel 94,
F. M. Pleyte, Noordeinde 23,
J. P. van Rossum, Vischmarkt 5,
T. F. de Smeth, Apothekersdijk 15,
C. W. Sweerts de Landas Wijborgh, Breestraat 3,
W. F. Tromp Meesters, Breestraat 77,
A. J. Thomas, Noordeinde 57,
C. I. van der Wijck, Nieuwe Rijn 29,
A. M. Meertens, Noordeinde 32,
A. B. Ch. van der Does, Hugo de Grootstraat 17,
A. Doelman, Hoogewoerd 28,
P. H. van der Hoog, Witte Singel 88,
C. J. van Houweningen Graftdijk, Papengracht 28,
J. Kruytbosch, Hoogewoerd 86,
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J. Schraver, Aalmarkt 4,
Leiden.
A. M. Streef, Papengracht 26,
J. J. Backer Dirks, Papengracht 26,
B. H. Bommezijn, Breestraat 15,
A. H . Kamerlingh Onnes, „Villa Nova",
Haagweg,
F. D. K. Bosch, Pieterskerkgracht 18,
J. N. A. Kikkert, Mare 6,
A. C. Holwerda, Houtstraat 3,
R. Egeler, Oude Singel 76,
A. A. Hingst, Haarlemmerstraat 96,
A. J. Kronenburg, Vreewijkstraat 28 a,
W. M. Paardekooper Overman, Korte
Mare 30,
J. R. Penterman, Rapenburg 98,
F. G. Rens, Breestraat 140,
Ch. P. H. Ras, Doezastraat 2,
M. Sichterman, Oude Rijn 34,
E. H. la Chapelle, Noordeinde 21,
J. D. D. van Driempt, Kaiserstraat 51,
N. D. Stam, Steenschuur 16,
P. B. V. Quasters, Lange Brug 20 a,
Allen ogp. door den heer H. C. Leemhorst, secretaris der Studenten-Afdeeling Leiden,
A. Kist, med. dr. arts, Haarlemmerstraat 52, Leiden.
Opg. door mevr. M. Th. J. Kist-Bok,
A. Adriani, Bleistraat 83,
Utrecht.
F. J. H. Alberti, Donderstraat 5,
,f
G. H. Bertrand, Westerstraat 6,
F. S. van Bouwdijk Bastiaanse, Kromme
Nieuwe Gracht 16,
J. F. Charis, Zandhofschestraat 24,
J. H. Coert Schroder, Van der Kolkstr. 2,
A. Brandt, Minrebroederstraat 17,
A. A. J. van Egmond, Weistraat 97,
J. J. G. van Everdingen, Neude 6 bis,
W. D. van Hoogenhuyze, Trans 4,
E. H. Lasonder, Drift 10,
F. Ailing Mees, Nobelstraat 15 bis,
J. H. van Meurs, Biltstraat 192,
J. G. Roosenburg, Minrebroederstraat 11,
M. G. A. van Stockum, Oudkerkhof 45,
F. M. Westerwoudt, Drift 10,
J. F. Veeren, Maliebaan 139,
Jhr. E. F. V. M. van Rijckevorsel van Kessdl, Minrebroederstraat 23,
Allen opg. door den heer F. R. Coers F.Rz., Utrecht.
J. J. A. Phaff, Jan Heinstraat M 64, 's Hertogenbosch.
Opg. door den heer G. T. Harloff, den Haag.
W. A. de Bruyn, cadet sergeant inf.,
Breda.
Jhr. A. B. von Bose, cadet sergeant inf.,
,,
J. Th. Krol, cadet korporaal art. 0.-I. L,
G. Fabius, cadet korporaal art.,
,,
De Jonge van Ellemeet, cadet der genie,
L. J. C. Bakker, cadet der art. 0.-I. L.,
Van Meurs, cadet der art.,
Van Engelenburg, cadet der art.,
Allen opg. door den heer J. J. Rutgers,
Freule Lewe van Nijenstein, Kraneweg, Groningen.
Mr. F. H. A. Hooft van Iddekinge, A.
Kerkhof,
Mej. Joh. Visser, Heereweg,
Allen opg. door den heer A. C. J. A.
Greebe,
Mej. C. M. A. Gunther, Groenmarkt 50, Dordrecht.
Mej. N. Samuel Zadoks, Groenmarkt 46,
,,
Beiden opg. door mej. E. G. Ulrich,
,,
W. J. H. de Veer, maj.-com. van het Korps
Pontonniers, Oranjepark 5,
Opg. door Jhr. Mr. T. J. de Marees van
Swinderen,
Mej. M. J. Theunissen, directrice Kinderziekenhuis,
A. J. Grootegoed, hotelhouder,
Bloemendaal.
Opg. door den heer Jan H. Boddendijk, Haarlem.
J. C. Koderitsch, jur. stud., Harmen Jansweg 2,
G. C. F. Coninck Westenberg, jur.
stud.,
Watergraafsmeer.
J)
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H. W. Leeksma, med. stud., Nieuwe
Gracht,
Purmerend.
Allen opg. door den heer P. H. Stuurman, Zaandam.
N. Mager,
Purmerend.
Asperslag,
,
Beiden opg. door Mr. J. Westerman Hclsteyn
Purmerend.
A. Oolgaard Snijder,
Amstelveen.
Opg. door den heer H. Hettema Jr., Leiden.
G. Siepman, Nieuwstraat,
Delft.
Opg. door den heer W. Waltman,
Murk Lels Jr.,
Kinderdijk.
G. Jans, doct. Ned. lett., Stationstr. 5,
Zaandam.
Opg. door den heer W. A. Verkennis,
L. G. Eggink, onderwijzer, Golofkingstraat 57 a,
W. Remme, Westzijde 49,
Beiden opg. door den heer P. H. Stuurman,
A. Pelt, directeur H. B. S., Weslzijde 112,
P. W. Jedeloo Jr., Westzijde 192,
W. C. Mooy, apotheker, Westzijde 182,
Mej. M. van Heyningen, litt. stud., Westzijde 38,
Met. Tine Hassels, Ged. Gracht 24,
Mej. A. C. Cleyndert, Oostzijde 38,
S. J. van der Goot, kassier, Hazepad 2,
Mej. Marie D. G. Duyvis,
Koog aid. 2aan.
M. A. Pelt, werktuigkundige,
D. N. Crok, graanhandelaar,
Mej. Marie J. Walig,
Landijk.
Allen opg. door het bestuur der Afd. Zaanstreek.
H. Wijnveldt,
Zwijndrecht.
P. Vasseur,
Beiden opg. door den heer H. J. Bakker,
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Bijdrage ft: 25.
*A. Hertogs, burgemeester,
Antwerpen.
*Opg. door hen heer Van Kerckhoven-Donnez.
Bijdrage ft: 10.
*Edm. Burny, Brouwer,
Aalst.
*Opg. door den heer Sterckx.
Dr. Francis Wouters, 216 West 22nd
street,
New-York.
Bijdrage fr: 7.75.
* A. Stevens,-Peeters, Leopoldplaats,
Lier.
*Opg. door den heer G. Moens.
Bijdrage fr. 5.
*Mej. J. Calllebaut, Dendermondsche Stw.,
Aalst.
*Mej. H. Callebout, Dendermondsche Stw.,
,,
*Alfr. Nichels, Fabrieksplaats,
,,
*Opg. door den heer A. Brijs.
Cappens, gemeente-ontvanger,
,,
*Gust. Pape, best. stedel. muziekschool,
17
*Schelfhout, zoon, Brusselsche Stw.,
,,
*Opg. door den heer Dr. Bauwens.
*Vanden Bossche, Hoevenierstraat,
*Opg, door den heer A. Nichels.
*Bern. Willemsen, fotograaf,
*Fr. Schuermans, onderwijzer,
*Opg. door den heer Sterckx.
Mevr. L. Hogewoning Ruitenbach, Van
Dyckstr. 37,
Antwerpen.
*Norb. Niessen, snelschrijver, Stierstr.,
*Reyn, Tuinbouwstr. 6,
*Opg. door den heer Aug. Bossaerts.
*Godin, Marktgravelei,
*Opg. door den heer Fl. Heuvelmans.
* Jul. Jeuninckx, Teichmannstr. 21,
*Joz. Eeckels, leeraar Hooger HandelsGest., Harmoniestraat 41,
*Opg. door den heer M. Rudelsheim.
* Leo Genbrugge, wisselagent, Steenhouwersvest 64,
*Opg. door den heer V. Genbrugge.
77

,,

,,
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Brasseur, „
normaalschool Lier,
Boudewns
Antwerpen.
tr.,
* J. Beuckers, adv., Parnassustr. 27, Elsene, Brussel.
*Opg. door den heer W. Thelen.
*Ub. Van den Eerenbeemt, Steenvoegwijk 10, „
*Opg. door den heer Verheggen.
* Fr. Luyten, rentmeester, Duponstr. 61,
*Opg. door den heer Fassotte.
Mevr. Guiannotte-Saerens, Leon Bernusstr., Charleroi.
*Van Meerbeek, Albertstr. 35,
Laken.
*Opg. door den heer A. Brijs.
* Lod. Segers, hotel du Commerce,
Lier.
*Opg. door den heer G. Moens.
*Cyr. Vlaminck, drukker,
Lokeren.
*Em. Verschraegen, kantoorbediende,
*Opg. door den heer De Clercq.
Ds. G. J. Hekkert, Koninginnelaan 71 bis, Oostende.
* Joz. Bex, Chefe Mechanico da Porto
Alegre,
San Home (Afrika).
*Opg. door den Eerw. heer H. J. Bouten.
Bijdrage ft: 3.
*Jul. Cox, Vrijheidstr. 16,
*Opg. door den heer Fr. Van Laar.
*E. De Born, Verdussenstr.,
*Opg. door den heer A. Bossaerts.

Antwerpen.
/7

Bijdrage ft 2.75.

/7

7)

77

Verhoogde bijdrage ft: 5.
Brussel.

TERECHTWIJZINGEN.

Davos-Dorf.
D. Knoester, Haus Garbald,
M. P. Doorenbos, villa „Wetzel", Davos-Platz.
Beiden opg. door den beer W. B.
Barbe,
Dr. A. Bundels, pension „Nouwen",
K. W. J. Michielsen, pension „Nouwen",
J. Koning, pension „Nouwen",
Allen opg. door den heer B. v. Egmond,
J. van der Pijl, Srs. Dirks Dates
Santa Fe.
y Cia, Obras del puerto,
J. Kraayeveld, Srs. Dirks Dates
y Cia, Obras del puerto,
P. Verhoef, Srs. Dirks Dates
y Cia, Obras del puerto,
M. de Baat, Srs. Dirks Dates
y Cia, Obras del puerto,
A. de Kluiver, Srs. Dirks Dates
y Cia, Obras del puerto,
W. Thaden, Srs. Dirks Dates
y Cia, Obras del puerto,
D. van den Berg, Srs. Dirks Dates
y Cia, Obras del puerto,
J. Breuker, Srs. Dirks Dates
y Cia, Obras del puerto,
Allen opg. door den heer Ch.
Feenstra,
J. J. I Jsseldijk, Casilla Correo 169,
A. March, Calle Maipu 1008,
Beiden opg. door den heer G.
A. Gulden,
Sj. Kuiper, Administrator al mosici prin Romania.
gara Gradistca Mihailesti,
Yokohama (Japan).
J. J. Carst, Bluff 25,
H. A. Scheuten, Bluff 227,
Jhr. L. K. v. d. Berch van Heemstede, Kanagawa-Kencho,
R. v. d. Heyden, c/o. Wm. Holst
& Co.,
H. M. W. Nolet, c/o. Ed. van Nierop & Co.,
L. Stornebrink, No. 184,
Allen opg. door den heer Wm.
Hoist,
J. N. W. Loubser, Knesebeckstrasse
16 III,Charlottenbfirg.
G. Bakker, Postbus 56, Pietersburg (Transvaal)
A. van der Burg, Pietersburg
Steammill,
H. A. van Ingtn, Pietersburg
Steammill,
J. M. Veenhuyzen, Storekeeper,
Postbus 56,
J. C. Duveen, Storekeeper,
Postbus 56,
W. van Wijk de Vries, Postbus 56,
T. Kleinenberg, burgemeester,
H. Mentz, procureur en notaris,
Ben Vorster, Bus 75,
M. J. D. Steyn, pia. T. Kleinenberg,
S. S. Basson,
if
W. Frankleyne,
Ds. Brandt,
J. W. Lengton, dir. Transvaal
Warehouse Ltd.,
G. F. Giliam, Postkantoor,
P. W. van Zeuner, hoofd C. N.
0. school,
M. van den Ende, Bus 56,
M. A. W. Jorissen, agent,
C. J. van der 'Heyden, Storekeeper,
Abramsfontein P. 0., Zandfontein (Zoutpansberg)
Transvaal.
Allen opg. door den heer W. van Wijk de Vries,
Pietersburg.
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De volgende leden, bij vergissing in het Septembernummer aangeduid met bijdrage ft 2.75, betaalden
eene bijdrage van ft: 5.
Lod. Heuvelmans, bestuurder Gresham LevensBrussel.
verz. , Driekoningsplaats,
Alf. Desmet, leeraar Konink. muziekschool,
Kroonlaan,
Bern. ten Cate, 28 St. Bernardstr.,
(bij vergissing aangeduid als wonende to Aalst).
A. Daled, bewaarder stedel. museum,
Brugge.
(bij vergissing aangeduid met naam Delhad).
Dr. J. Houben, leeraar Ath. rue Gregoire
Hoei.
Bodart 1,
A. Schoenmaeckers, kasteel „de Kapelhof”, Reckheim.

Josef Rijna,

GEWONE LEDEN.

f)

*Ad. Van Wint, Eiermarkt 24,
Antwerpen.
*Opg. door den heer J. Van Wint.
*Van Rooy, Van Peltstr. 15,
*Opg. door den heer Aug. Bossaerts.
*Herman Van Thillo, Millisstr. 38,
*Opg. door den heer J. Cox.
*J. Van Nijlen, Carnotstr. 72,
*Opg. door den heer Leo Bouchery.
*Poignard, De Keyserlei 11,
*Opg. door den heer R. De Bock.
*Alb. Beckers, Zegestr. 163, St. Gillis,
Brussel.
*Opg. door den heer De Clercq.
A. Coenen, Hallepoortlaan 6, St. Gillis,
*Alf. Persijn, Van Hulthemstr. 44,
dent.
*Opg. door den heer E. De Backer.
A. De Huisser, Kerkstr. 43, Ledeberg,
*C. De Baere, leeraar,
Nijvel.
*Opg. door den heer Van Hauwaert.
Rene Verdeyen, leeraar Athenoeum,
Oostende.
*Leo de Mathieu-Delen,
Schilde.
*Van Aperen, onderwijzer,
*Opg. door den heer Leo Bouchery.
*E. Orlay, Markt,
Ternsche.
*Opg. door den heer N. Orlay.
* P. Ballegeer, telegraafbediende,
Waregem.
*Opg. door den heer C. De Guchtenaere.

Mr. J. Verheggen, Stormstr. 26,

Buitenland.
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ORGAAN VAN
HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND.
Van de Hollanders kan men leeren hoe men ook
met kleine middelen maar met een helder
hoofd, moeilijke dingen tot stand kan brengen.
ADOLF MAYER, d. Deutsche Rundschau.

Advertentien 25 ct. per regel.

Verschijnt Maandelijks.

Nederlandsche Geestkracht.
Wanneer ik voor onderstaande regelen een oogenblik uw aandacht vra2g, dan is dat vooral, omdat ik
wensch op te komen tegen eenige verkeerde denkbeelden van en onwelwillende gevcelens jegens ons
land en yolk, waarvan ik het betrear, dat ze in de
hoofden en harten van Nederlanders hebben postgevat;
dan is dat ook, omdat ik heimelijk de hoop koester,
dat mijn woorden U mogen opwekken, mede den
strijd tegen die denkbeelden en gevoelens aan te binders,
Voor eenige jaren verscheen in een onzer dagbladen onder een ongeveer gelijkluidend opschrift een
artikel van de hand van den heer Dr. te L. De
schrijver klaagde over de gewoonte, sommigen Nederlanders eigen, te smalen op hun land, hun yolk; Nederlanders in wier hoold nog steeds de biigeloovige
caricatuur rondspookt, dat onze hisforie slechts op
66n lichtpunt kan wijzen, de 17e eeuw. De geschiedenis van de andere tijden, ook den omen, is vol
gens hen zoo onverkwikkelijk, dat het onmogell;,k is,
ook maar met eenig genoegen de historiebladen te
ontrollen.
De klacht was gegrond. De herinnering aan 't verleden staat de goede waardeering van 't heden in
den weg.
Niet, dat ik aan dit verleden lets te kort wil doen,
dit ware een al te stout bestaan.
Ongetwijfeld is de 17e eeuw een merkwaardig tijdperk geweest voor ons land, merkwaardig door den
grooten economischen bloei deter gewesfen, merkwaardig vooral ook, omdat ons land de eerste
handelsmogendheid, Amsterdam de e e r s t e koopstad der wereld was.
Die tijden zijn voorbii. Andere mogen Oheden fraden
op als mededingers en zij Etreefder ens vocrbij.
Wij mogen dit betreuren, -man wij moeten ons
tevens afvragen, of wij ons zouden kunnen inc en! en
in de mogeliikheid, dat, bii de uitbreiding, die handel,
nijverheid en verkeer hebben ondergaan, Nederland
nog steeds een rol zou kunnen spelen, gelijk het in
de 17e eeuw vervulde. Dat is geen tack voor een land,
dat 600 G.M 2 . groot is, voor een yolk van 51/2 millioen zielen.
Wil men den economischen toestand van ons land,
den ondernemingsgeest en de arbeidskracht der be-
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woners naar waarde schatten, dan moet men allereerst dat droombeeld verjagen, dan verzuime men niet,
de grootte en het aantal bewoners van ons land in
a a nmerking te nemen en heusch, al vergeliikt men het
dan met de beste onder de besten, de vergelijking zal
voor ons land nog niet heuchamend zijn.
En toch... zich blind starende op den tijd, dat
'5 werelds achtste wonder verrees, verlie7en sommigen
onzer landgenooten het vermogen, waardeering te gevoelen voor de geestkracht hunner tijdgenooten.
Waaraan dit toe te schrijven.
Mii dunkt, aan de macht der traditie, een gevolg
van onkunde.
Tal van Nederlanders kennen hun eigen land niet
en miskennen het daardoor.
Dat er een weinig steenkolen wordt gevonden bij
Kerkrade, ja dat weet men. Maar dat latere boringen
aan 't licht hebben gebracht, dat geheel Zuid-Limburg
tot voorbii Sittard kolen bevat, dat de Oranje-Nassaun-ilin bii, Heerlen in staat zou zijn, geheel alleen, honderd jaren Lang in de gansche behoefte van ons land
te voorzien, dat weet men niet.
No,94, steeds wordt het zuidoostelijk deel der provincie Groningen beschouwd als een groote hoogveenvlakte, waartoe de geologische kaarten in onze atlassen trouwens alle aanleiding geven. Toch is het
hoogyeen er zeer schaarsch, dank zij de verveningen,
die het woeste gebied van voorheen hebben omgetooverd in vruchtdragende akkers.
Dat de scheepvaart en scheepsbouw de Groninger
veen-kolonien hebben verlaten, wordt zorgvuldig genoteerd en onthouden, maar wat voor belangrijke industrieM er voor in de plaats getreden zijn, weet
men meestal niet. En om der waarheids wille mocht
dit tech wel even vermeld worden. Men mocht Veend& Wildervank, Oude-Pekela enz. Bens gaan rangschiicken onder de vervallen grootheden.
Nog onder cki-r indruk van de helle kleur, waarrnede de Veluwe op onze kaarten stond afgebeeld,
denkt men zich die „Vale One" nog steeds als een
groote zandzee. Slaan we evenwel de statistieken op,
dan blijkt het, dat er geen gemeente op de Veluwe
is, of zij heeft de uitgestrektheid zandverstuivingen
belangrijk zien inkrimpen door de ontginningen der
laatste jaren. Bosch en bouwland zijn er voor in de
plaats getreden.
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Men heeft natuurlijk gelezen, dat Haarlem met den
naam` bloemenstad wordt vereerd, men is wellicht gewoon in 't voorjaar een fietstocht te maken naar „de
Geest", om de bollenvelden in hun eigenaardige pracbt
te bewonderen. Och, indien gij 't een volgende maal
weer doet, bedenk dan even, dat er jaarlijks ongeveer tien millioen K.G. van die kleine bolletjes naar
't buitenland worden gezonden en gij zult U tevens
kunnen voorstellen, welk een machtig bestaansmiddel
de bollenkweekerij is voor de bewoners onzer geestgronden.
Wie spreekt van zuivelbereiding en zuivelfabrieken,
denkt aan Friesland en de beide Hollanden. En echter vindt men de meeste hoewel niet de grootste fabrieken in Noord-Brabant en Limburg en winnen
Overijsel en Gelderland het verre van Noord- en
Zuid-Holland.
De botermarkten te Leeuwarden en Sneek behooren
bijna tot het verleden, terwijl omgekeerd Bodegraven
en Breukelen zich tot zeer belangrijke kaasmarkten
hebben ontwikkeld. Dorpjes als Broek op Langendijk,
Noord- en Zuid-Scharwoude, Grootebroek en Bovenkarspel verzenden jaarlijks duizenden bij duizenden
wagons tuinbouwproducten naar het buitenland. Toch
kent men maar ternauwernood hun naam.
Wellicht herinneren sommigen zich nog de papiermolens op de. Veluwe, waarvoor talrijke sprengen de
beweegkracht leverden. Dat die molens den weg volgden van de molens, waaraan de Zaanstreek eertijds
zoo rijk was, wil men gaarne gelooven; maar dat
er nieuwe fabrieken, door stoom gedreven, verrezen,
dat is velen ontgaan. En toch is misschien de tijd
niet verre meer, dat naast Enschede, Tilburg en Zaandam ook Apeldoorn zal genoemd worden als een
centrum van de nijverheid, waarvoor tot zelfs het
heidezand als grondstof wordt gebruikt.
De olie- en papiermolens aan de Zaan verdwijnen,
evenzoo de houtzaagmolens en rijstpelmolens. Men
betreurt ze. Is 't omdat de Zaanstreek haar eigenaardig aanzien dreigt te verliezen, dan zijn we 't er
mee eens. Maar is 't uit ongerustheid over de geestkracht der Zaankanters? Och laat die vrees dan maar
terstond varen. Wanneer gedurende de laatste heeft
der 19e eeuw 54 oliemolens gesloopt of verbrand zijn
en daarvoor in de plaats 13 stoomoliemolens verrezen, die te zamen het werk van meer dan 350 windmolens verrichten, dan is er dus voor ongerustheid
nog weinig aanleiding.
Ziehier een aantal voorbeelden — gemakkelijk met
vele tientallen uit te breiden — van verouderde, maar
voor vele landgenooten niettemin nog gangbare wetenschap.
Vele Nederlanders kennen hun eigen land nog zeer
slecht. En 't zijn niet alleen geringe lieden, maar ook
ontwikkelde menschen, menschen die een zekere positie in de maatschappij innemen, menschen, die, wanneer er sprake is van Holland en de Hollanders, terstond klaar zijn, een vernietigend vonnis uit te spreken, ja dit zelfs bij voorkeur door middel van
Gazette en Zeitung laten klinken tot verre over de
grenzen, menschen, mien het woord „chinoiserie"
steeds op de lippen zweeft, maar die het niettemin
niet de moeite waard achten, dat vaderland te leeren
kennen, te volgen in zijn ontwikkeling.

In het weekblad „de Amsterdammer" van 31 Dec.
1905 las ik in een hoof d a r t i k e 1, gewijd aan het
defensievraagstuk deze zinsnede:
„ ..... millioen voor legeruitgaven is toch ongetwijfeld een respectable som voor een yolk van
ruim vijf millioen zielen; een yolk, dat in menig
opzicht geen gunstig beeld vertoont in vergelijking
met zijn naburen; dat in industrie arm is, in handel, ondanks zijn bezit van kolonien, moeite heeft,
zich staande te houden en alleen groot is in transitobedrijf".
Ik heb den zin nog eens gelezen en herlezen, maar
altijd weer werd ik getroffen door de zinsnede: a r rn
in industrie; een handel, die moeite
heeft zich staande te houden. Wat een
minachting sprak er uit deze weinige woorden voor
die beide bestaansmiddelen. Maar waren dan al de
ciifers, waren alle gegevens, die ik in den loop der
laatste Oren had verzameld, valsch? Ik kon het niet
gelooven.
Ik ben geeindigd met den schrijver te rangschikken
onder die pessimisten, die nu eenmaal niets goeds in
ons land willen zien; ik heb hem verdacht, kort
voor 't schrijven van zijn artikel, een der tijdzangen
van Potgieter te hebben bestudeerd. Maar mag men
het in den dichter toejuichen, dat hij in 1855 zich
gerechtigd achtte, te smalen op den volksgeest dier
tijden, dat geeft nog geen vrijbrief voor den journalist van heden, om hetzelfde te doen ten opzichte van
den volksgeest onzer dagen.
In 't midden der vorige eeuw was onze handelsgrootheid aan 't tanen; steeds meer concurrenten streefden ons op zij, ja zelfs voorbij.
Maar is de Nederlandsche handelsgeest nadien nimmer meer ontwaakt?
Het mooie 'artikel van Dr. J. H. H. Hiilsman over
Handel en Ntijverheid in het gedenkboek „Een halve
eeuw", ontheft mij van (.1 .2 verplichting, een antwoord
op die vraag te geven.
Is de plaats, die Holland onder de handelsmogendheden inneemt, een onbeduidende gebleven?
Indien niet alle statistieken valsch zijn, mogen -we
zeggen: „Neen".
Holland herwon heel veel van het verloren terrein.
Het is bezig, Frankrijk op zijde te streven. Eer we
vijf jaar verder zijn, kan ons land, wat waarde van
in- en uitvoerhandel betreft, de vierde plaats, thans
door Frankrijk bezet, veroverd hebben.
Dit nu is voor velen een volkomen onbekende zaak.
Maar om tot die wetenschap, die toch zoo gemakkelijk te verwerven is, te komen, doet men ook niet de
geringste moeite.
Reeds meermalen heb ik ervaren, dat de - haven van
Sabang zich nog niet in een bijzondere bekendheid
onder de ontwikkelde Nederlanders mag verheugen.
Velen weten zelfs niet eens, waar Sabang ligt. Examinatoren in aardrijkskunde, b.v. voor de acte van hoof donderwijzer, zullen dit zeker wel willen bevestigen.
Moet dit ons niet in hooge mate bevreemden, wanneer we daarentegen in de Straits Times een artikel
zien opgenomen, waarin de haven van Sabang met
haar prachtige installatie, haar uitstekende los- en laadwerktuigen wordt genoemd een openbaring van Hollandschen ondernemingsgeest, een voorbeeld voor de
Engelschen, een ernstige bedreiging voor Singapore?
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Wordt het niet hoog tijd, dat de Nederlanders belang gaan stellen in den ontwikkelingsgang van dien
voorpost in den Indischen Oceaan?
Men leest van mastbosschen, in vroeger tijd in onze
havens gezien; men ontwaart ze thans niet; ergo:
onze handel beteekent niets meer. Klaarblijkelijk vergeet men, dat de tegenwoordige stoomschepen geen
masten meer hebben, tenzij men de korte stompen,
omringd door laadboomen, met den naam mast zou
willen betitelen.
Onlangs sprak ik met iemand over den handel van
Amsterdam. Hij beweerde : „Amsterdam's handel beteekent op 't oogenblik niet veel meer; neen, dan had
je voor een dertig jaren eens rneeten komen; teen lag
het Oosterdok vol schepen; kern daar nu eens!"
De man vergat: 1 0 . dat hij voor een dertig jaar
pl. m. 10 jaar oud was, waardoor het mastbosch ten
deele is verklaard;
20 . dat voor een dertig jaar de handelsbeweging
nog zoowat om het Ooster- en Westerdok geconcenteerd was, terwiji zij zich Mans verdeelt over een
terrein, dat bijna twee uren lang is;
30 , dat de zeilschepen van voor dertig jaar gewoon
waren in een haven te overwinteren, terwiji onze
hedendaagsche stoomschepen ternauwernood zijn gelost, of ze vertrekken weer;
40 . dat de inhoud der schepen, in 1875 te Amsterdarn ingeklaard, pl. m. 1 1A millioen M 3 . was en die
van de in 1905 ingeklaarde ruim 8 millieen M3.
Een andermaal praat men met iemand over den
scheepsbouw in ons land.
„Treurig", klinkt zijn oordeel. „Een beetje reparatiewerk, dat hebben onze werven, anders niet".
De man denkt zich een twintig, vijf en twintig jaar
terug. Toen bouwde men hier te lande nog bijna geen
stoomschepen,. Maar thans is het anders. Deze verandering is .den man. Pechter ontgaan. Hij weet niet,
dat bijna alle schepen voor onze Nederlandsche stoomvraag in 't midden of hun streven ten slotte niet voor
loopen. Hem ontgaat steeds een bericht, als mij dezer
dagen trof: „Helen werd te water gelaten, de „Rindjani", het twaalfde stoornschip, door de Maatschappij
de Schelde gebouwd voor rekening van de Ratterdamsche Lloyd". 't Gevolg is, dat zijn oordeel over
den Nederlandschen scheepsbouw nog conform is aan
't oordeel, voor een twintig, dertig jaar bij hem gevormd. Wat reparatiewerk anders niet!
Er zijn Amsterdammers, die niet weten, dat er in
hunne woonplaats een wed is, die van de Nederlandsche Scheepsbouwmaatschappjj, welke jaarlijks een
vijf a zestal stoomschepen voor de groote vaart aflevert. Voor dit jaar zijn twee In , ilbooten besteld
voor de Maatschappij Nederland en drie stoomschepen
voor de Kon. Ned. Stoomb. Maatschappij.
Lezen die menschen dan geen couranten, vraagt
ge? Zeker, maar er zijn altijd eenige rubrieken, die
ze overslaan, waaronder ook die, welke eenige belangstelling bij hen zouden kunnen opwekken voor
ons nationaal streven.
't Gevolg is, dat bij hen heel eigenaardige wanbegrippen heerschen ten opzichte van onze nijverheid, b.v.:
1 0 . Het bestaan van eenige nijverheid van belang
wordt ontkend;
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20 . De Nederlandsche fabrikanten kunnen niet zoo
goedkoop werken als de buitenlandsche;
30 . De fabrikaten van onze inlandsche nijverheid
zijn altijd slechter dan die uit het buitenland.
We zouden kunnen gaan bepleiten, hoe de derde
stelling in strijd is met den goeden naam, die vele
van onze fabrikaten in het buitenland genieten.
Als regel is de tweede stelling eveneens onwaar.
Hoeveel Rijnschepen toch worden niet hier te lande
gebouwd voor Duitschland vooral, omdat het goedkooper kan geschieden. In „De Ingenieur" van 2 Juni
komt een overzicht voor van den scheepsbouw in
ons land van 1November 1904 tot 31 October 1905.
In dat jaar werd gebouwd:
voor de groote vaart een totaal inhoud
van 75000 ton, waarvan 18000 ton voor het buitenland;
voor de b inn env a a rt aan sleepbooten,
vracht- en passagiersbooten 8000 ton, waarvan de helft
voor buitenlandsche 'rekening;
aan tjalken, lichters, aken enz. 125000 ton, waarvan pl. m. 55000 ton voor het buitenland;
b a gger ma t er ia a 1, een zeer groote hoeveelheld, waarvan 75 % bestemd was voor het buitenland.
Voegt men' daarbij, dat Nederland in de rij der
scheepsbouwende landen de vijfde plaats inneemt, dat
het slechts heel weinig ten achter staat bij Frankrijk,
dat zoowel in Frankrijk als in de Vereenigde Staten
de scheepsbouwindustrie achteruitgaat, terwiji zij in
Nederland steeds vooruitgaat, dan mogen we veilig
aannemen, dat onze Nederlandsche geestkracht, op 't
gebied van scheepsbouw, zoo ze dan al een poos gesluimerd heeft, weer prachtig is ontwaakt.
Dat Nederland duurder zou zijn, dan andere landen,
is, als regel genomen, onwaar. Ware dit zoo, Nederland zou niet zooveel leveren aan het buitenland. En
kunnen onze scheepsbouwers met het buitenland wedijveren, dan kunnen de andere fabrikanten het ook
wel, mits ze maar voldoende besteilingen krijgen.
De eerste stelling schijnt de meest ware. Ik wil
zelfs gaarne toestemmen, dat, het hooge bevolkingscijfer van ons land in aanmerkinggenomen, een flinke
uitbreiding onzer nijverheid geen overbodige weelde
zou zijn. En ongetwijfeld zou dit mogelijk zijn, wanneer de Nederlanders zelf maar eens wat meer waardeering gevoelden voor de producten van de inlandsche nijverheid.
Maar of ons land nu juist arm is aan nijverheid,
mij dunkt, dat mogen we toch met eenigen grond
betwijfelen.
Engeland, Belgie en Duitschland zijn nijverheidsstaten. Niemand, die dat durft ontkennen. Nu wil ik
voor ons land geen aanspraak maken op de eer, er
ook toe te behooren. Maar toch!
Dr. Max Eckert schrijft, dat in Engeland 54 % der
bevolking in de nijverheid een bestaan vindt, in Belgie 38 % en in Duitschland 37 % .
En welk procent geeft hij voor Holland?
Och gij zoudt het niet raden.
34 % , evenveel als voor Frankrijk werd opgegeven.
Ik vond dit cijfer zoo hoog, dat ik onze officieele
statistieken er op heb nageslagen. Maar deze gaven
ongeveer hetzelfde procent.
Zie, gewapend met deze cijfers, vraag ik mijzelf
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af: Welk procent moet bereikt worden, om de nijverheid van een land belangrijk te kunnen noemen ! Is
de grens misschien 35 of 36 pCt? Maar dan zijn we
er toch zeer zeker heel dicht bij.
1k herhaal, wat ik hiervoor reeds opmerkte; tal
van Nederlanders kennen hun eigen land niet en
spreken of schrijven echter met de grootste geringschatting over dat land.
Ik vind dit treurig, maar dubbel treurig is het,
wanneer aan den ongunstigen toestand, waarin ons
land heet te te verkeeren, in vergelijking met zijn naburen, dan nog argumenten worden ontleend bij de
behandeling van zulke ernstige vraagpunten als die,
betreffende de verdedigingsmiddelen van ons land.
Nu zal men mij misschien tegenwerpen, dat die
opkomst van onze nijverheid dan toch van zeer
:ongen datum is.
Dit is zeer zeker het geval. We kunnen zeggen, de
1 erleving dagteekent van de jaren 1880-1885. In dat
tijdvak zijn tal van fabrieken gesticht, waarvan de
meeste na een jaar of lien een aanzienlijke uitbreiding
ondergingen, terwijl er steeds nieuwe inrichtingen
verrezen. De vooruitgang wordt ook aardig geillustreerd door de toeneming van het aantal werklieden
in de verschillende bedrijven.
Van 1889 tot 1899 klom het aantal werklieden:
in de fabrieken van aardewerk, kalk, glas, steen
van 18000 tot 25000;
in de chemische fabrieken van 3.500 tot 10.200;
in de fabrieken van stoom- en andere werktuigen
van 6.400 tot 20.000;
in scheepsbouw- en rijtuig-nijverheid van 13.500 tot
22.700;
in papierfabrieken van 2.900 tot 7 000;
in textielfabrieken van 44.500 tot 50.000;
in fabrieken van voedings- en genotmiddelen van
84.000 tot 114.000.
• Ik wil dus volmondig erkennen, dat de opkomst
van onze nijverheid een zaak van de laatste vijf -en
twintig jaren is.
Het tijdperk daarvoor was ongetwijfeld een tijdperk
van treurige gedruktheid. Nieuwe toestanden in de
nijverheid, andere verkeersmiddelen waren in 't leven
geroepen. Het aanpassen kostte moeite.
En ditzelfde geldt evenzeer voor handel, scheepvaart
en visscherij, landbouw, tuinbouw en veeteelt.
Maar juist deze omstandigheid geeft ons het recht
te eischen, dat met de macht der traditie worde gebrolen, dat men het land volge in zijn
ontwikkelin g. Men mag Been oordeel vellen
over Nederlandsche geestkracht, wanneer het bewijsmateriaal ontleend is aan de wijsheid, voor een twinfig, dertig of meer jaren opgedaan en sedert zeer zorgvuldig geconserveerd.
Wil men, dat ons land en de geestkracht van ons
yolk op de rechte waarde worde geschat, dan moet
men, waar men kan, trachten, oude, ingeroeste vooroordeelen op te ruimen door verspreiding van de
nieuwste gegevens.
Daartoe kan en moet medewerken ieder, die het
voorrecht heeft, aardrijkskundig onderwijs te geven.
Maar groat zal de steun zijn, die de ouders kunnen verleenen, wanneer die zich beijveren, om, zooveel in hun vermogen is, hun kinderen kennis te doen

nemen van het bedrijvige leven met zijn grootsche
gedachten, zijn koenen ondernemingsgeest, zijn stalen
wilskracht.
Dan zullen zij bij de kinderen belangstelling wekken in de ontwikkeling van ons land en yolk en wellicht hun eigen belangstelling vergrooten.
A. J. BRUYN.
(Het Kind),.

Berichten.
Nieuwe Zelfstandige Afdeelingen.
Te Buenos Aires is opgericht eene zelfstandige afdeeling van het Verbond, genaamd „Vereeniging Wilhelmina". Het aantal leden bedraagt aanvankeliik 47.
Het bestuur is samengesteld als volgt: P. J. Dirks,
voorzitter; F. Smidt, onder-voorzitter; H. J. Dubourcq,
secretaris; A. de Leeuw, onder-secretaris; Dr. J. A.
Roorda Smit, penningmeester; Dr. W. Schelkly, onderpenningmeester; W. Broens en J. de Bal.
Te Berlijn is eene zelfstandige afdeeling opgericht
onder den naam „Het Hollandsche Gezelschap'
Het Bestuur is samengesteld als volgt: P. J. van
Wielink, voorzitter; C. H. T. van Heusden, secretaris,
Berlin N. W. 5 Rathenowerstrasse 64; mej. J. Becker,
penningmeesteresse; E. D. Ganzevoort; W. Jelsma.
Nieuwe vertegenwoordiger.
Het Hoofdbestuur benoemde tot vertegenwoordiger
te Mexico den heer J. ten Napel, adres: Avenida Parlament° 3013, Mexico D. F. Estados Unidos Mexicanos.

6.1
Wijziging van het Reglement
voor de Algemeene Vergaderingen.
Het Hoofdbestuur stelde in zijne vergader ing van
8 dezer de volgende wijziging vast in het „Reglement
voor de algemeene vergaderingen":
Art. 1 nu te lezen als volgt:
„De oproeping tot de algemeene vergaderingen ge„schiedt bij kennisgeving, onderteekend door den al„gemeenen Secretaris, zes maanden te voren, spoed„eischende gevallen uitgezonderd, ingevolge de
„Statuten”.
Art. 3 nu te lezen als volgt:
,,De algemeene vergaderingen zijn , toegankelijk voor
„de begunstigende, de beschermende en de gewone
„leden van het Verbond, die tevens kunnen optreden
„als vertegenwoordigers van leden, niet ter vergade„ring aanwezig. Leden van het Hoofdbestuur kunnen
„niet als vertegenwoordigers optreden.
„De opdracht tot vertegenwoordiging moet geschie„den bij geschrift, dat ten minste 5 dagen v661- den
„dag der vergadering bij den algemeenen Secretaris
„moet zijn ingekomen.
„Wanneer het Hoofdbestuur meent de vertegenwoor„digers niet als zoodanig te kunnen toelaten, hetzij
„wegens twijfel aan de echtheid van het geschrift dan
„wel om andere redenen, laat het de beslissing aan
„de algemeene vergadering, die er over beraadslaagt
„en beslist voor de behandeling der dagorde.
„De opdracht tot vertegenwoordiging kan geschie„den door meer dan een lid bij dezelfde akte, mits
„door alle krachtens die akte vertegenwoordigde leden
„onderteekend, en voor hen alien gelijkluidend”.
Art. 8, 2e lid, nu te lezen als volgt:
, Ieder begunstiger, beschermend of gewoon lid
„brengt
'
voor zich een stem nit; bovendien zOOveel
„stemmen als het aantal leden bedraagt, welke hij
„vertegenwoordigt”.
Bij de vaststelling dezer wijzigingen overwoog het
Hoofdbestuur dat het noodig is, om, met inachtneming van art. 5 der Statuten zooals het nu luidt, zooveel mogeliik tegemoet te komen aan het ingebrachte
bezwaar, dat het bestaande Reglement onbillijk is
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tegenover de ver van Nederland wonende leden.
Tevens overwoog het Hoofdbestuur echter, dat het
hier betreft een t ij d e 1 ij k e n maatregel, omdat het
thans geldende reglement voor de algemeene vergaderingen vervalt, zoodra art. 5 der Statuten, zooals
het door het Hoofdbestuur nieuw is ontworpen (zie
hieronder) rechtskracht zal hebben verkregen.

Algemeene Vergadering
van het Algemeen Nederlandsch Verbond Woensdag 26 Juni 1907, 's nam. 2
uur, in Hotel Ponsen, Stationsplein,
Dordrecht.
Dagorde.
1 0 . Wijziging der Statuten;
20 . Bij aanneming van sub. 1 0 .: Vaststellen van het
reglement, bedoeld bij het ontworpen art. 5 der
Statuten.
De algemeene Secretaris:
P. J. DE KANTER.
Het Hoofdbestuur stelt voor art. 5 der Statuten
voortaan te doen luiden als volgt:
„Algemeene vergaderingen van het Verbond wor„den gehouden, zoo dikwijls het Hoofdbestuur het
„noodig acht en ook zoo dikwijls het door ten minste
„eene Groep, minstens twee zelfstandige Afdeelingen
„of minstens 50 leden wordt verlangd met opgave
„van de punten, waarvan de behandeling wordt ge„wenscht. Binnen Brie maanden, nadat het Hoofd„bestuur, op de wijze bij het voorgaande lid bepaald,
„het verzoek tot het uitschrijven eener algemeene ver„gadering heeft ontvangen, is het tot bijeenroeping
„verplicht.
„De oproeping voor eene algemeene vergadering
„en hare dagorde worden — spoedeischende gevallen
„uitgezonderd — minstens zes maanden te voren in
„het orgaan opgenomen, onderteekend door den al„gemeenen Secretaris.
„De algemeene vergaderingen zijn uitsluitend toe„gankelijk voor de leden van het Verbond. leder lid
„heeft eene raadgevende stem. Het stemrecht wordt
„uitgeoefend door de Groepen en Zelfstandige Afdee„lingen. Zij brengen eene stem uit, wanneer zij niet
„meer dan 50 leden tellen, 2 stemmen wanneer haar
„ledental 50 overtreft en voorts eene stem meer voor
„elke honderd leden, die bij haar boven de 150 zijn
„aangesloten, met een maximum van 10 stemmen per
„Groep of Afdeeling.
„Het aantal leden bedoeld bij het vorige lid, worst
„bepaald volgens de laatste door het Hoofdbestuur
„ontvangen lederdijst.
„De Groepen en Zelfstandige Afdeelingen stemmen
„door hare vertegenwoordigers.
„Leden van het Hoofdbestuur kunnen niet als ver„tegenwoordigers optreden. De opdracht tot vertegen„woordiging moet schriftelijk geschieden.
„Het Hoofdbestuur moet voor de algemeene verga„dering door de besturen der Groepen en Zelfstan„dige Afdeelingen zijn in kennis gesteld met de aan„wijzing der vertegenwoordigers, bij gebreke waar„van dezen niet als zoodanig kunnen worden toe„gelaten.
„De orde der algemeene vergaderingen wordt ove„rigens geregeld bij afzonderlijk reglement, vast te
„stellen door de algemeene vergadering”.
Toelichting:
Art. 5 der Statuten, zooals het nu luidt, regelt in
beginsel de algemeene vergaderingen, zooals de oprichters van het Verbond zich deze destijds hebben
gedacht. Het Verbond kan zich splitsen in Groepen
en Afdeelingen, maar zijn grondwet moest ten slotte
door de leden, met voorbijgang van die indeelingen
worden vastgesteld.
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Het is 't Hoofdbestuur duidelijk geworden, 'dat dit
beginsel billijkerwijze niet is te handhaven. Meer
en meer trekken de leden zich samen in Groepen en
Zelfstandige Afdeelingen, en naar mate deze langer
bestaan, worden zij sterker en winnen zij aan beteeken is.
Het Verbond bestaat nu niet in de eerste plaats
meer uit leden, maar uit Groepen en Zelfstandige Afdeelingen. Deze nieuwe toestand wettigt volkomen de
ingrijpende verandering, die nu wordt voorgesteld,
waardoor de beginselen van het Verbond voortaan
zullen worden vastgesteld door de Groepen en Zelfstandige Afdeelingen, en de leden zich daarbij met
eene raadgevende stem zullen moeten vergenoegen.
Door 't nieuwe artikel 5 wordt naar de meening
van het Hoofdbestuur de grootst mogelijke billijkheid
betracht tegenover alle leden van het Verbond, hetzij
zij in Nederland wonen of ver daar buiten.
Niet langer zal 't Hoofdbestuur het Reglement voor
de algemeene vergaderingen vaststellen en over belangrijke punten, zooals het stemrecht, beslissen.
Door 't voorstel van het Hoofdbestuur vervalt de
bepaling van algemeene vergaderingen tegelijk met de
Nederlandsche Taal- en Letterkundige Congressen. Het
zal ieder duidelijk zijn, dat deze niet zijn te handhaven
in de regeling van het ontworpen art. 5 der Statuten,
omdat voor die bijeenkomsten dat artikel met al zijn
eischen voor de wijze van vertegenwoordiging der
Groepen en Zelfstandige Afdeelingen onverminderd
zou gelden ; wat toch te ver gaat.
Het is daarom beter, dat bij die Congressen de
Verbondsieden desverlangd huishoudelijk biieenkomen,
zonder oproeping en zonder onderworpen te zijn aan
eenig reglement, maar dan ook zonder eenig recht
om besluiten te nemen.
Dit is trouwens ook in overeenstemming met de
oorspronkelijke bedoeling dier bijeenkomsten.
Bij aanneming van het voorstel tot wijziging der
Statuten stelt het Hoofdbestuur voor een Reglement
vast te stellen, als volgt:
Art. 1 te lezen zooals art. 4 van het nu geldend
Reglement luidt.
Art. 2 te lezen zooals art. 5 van het nu geldend
Reglement luidt.
Art. 3 te lezen zooals art. 6 van het nu geldend
Reglement luidt.
Art. 4 te lezen zooals art. 7 van het nu geldend
Reglement luidt.
Art. 5 te lezen zooals art. 8, le, 3e en 4e lid van
het nu geldend Reglement luidt.
Art. 6 te lezen zooals art. 9 van het nu geldend
Reglement luidt.
Art. 7 te lezen zooals art. 10 van het nu geldend
Reglement luidt.
Art. 8 te lezen zooals art. 11 van het nu geldend
Reglement luidt.
Voor den inhoud van het nu geldend Reglement
wordt verwezen naar Neerlandia van December 1903,
blz. 154.

Verslag der Hoofdbestuursvergadering
op Zaterdag 8 December 19°6 te Antwerpen.
(Voor zoover voor openbaarmaking geschikt).
A a n w e z i g de heeren Dr. H. J. Kiewiet de
Jonge, Alg. Voorzitter, H. D. H. Bosboom, J. M.
Pijnacker Hordijk, Jhr. Mr. J. L. W. C. von Weiler,
Dr. J. J. A. Muller, J. van Kerckhoven-Donnez, A.
C. van der Cruysseu, H. Meert, Mr. W. Thelen en
P. J. de Kanter, Alg. Secretaris-Penningmeester.
Afwezig met kennisgeving de heeren
Prof. Paul Fredericq, Dr. H. F. R. Hubrecht, J. D.
Baron van Wassenaer van Rosande, M r. C. Th. van
Deventer, Jhr. Mr. 0. F. A. M. van Nispen tot Sevenaer en W. H. V. Graaf van Heerdt tot Eversberg.
Ingekomen stukken.
Punt
Brief van den voogd van den leerling Joh. Sprockel, welke voor een der beide Curacaosche beurzen
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van het A. N. V. in Nederland studeert, met verzoek
goed te keuren, dat de studie wordt voortgezet aan
de bijzondere kweekschool voor onderwilzers te 's Hertogenbosch. Goedgekeurd. De voogd betuigt zijn tevredenheid over de vorderingen van zijn pupil.
Bericht van de oprichting der zelfstandige Afdeeling
Berlijn.
Het reglement wordt met enkele wij'zigingen goedgekeurd en het bestuur, zooals het zich gevormd
heeft, benoemd.
Bericht van de oprichting der zelfstandige Afdeeling
Buenos-Aires.
Het reglement dezer Afdeeling wordt met een kleine
wijziging, betreffende de aan de alg. kas verschuldigde
som goedgekeurd en het bestuur, zooals het zich gevormd heett, benoemd.
Over net Duitsch onderwijs op lagere scholen in
Limburgsche grensgemeenten is door het D. B. een
schnjven gericht aan den Inspecteur te Roermond.
Deze heeft geantwoord, dat hij een onderzoek zal instellen en het Hoofdbestuur den uits1ag te gelegener
tijd zal meedeelen.
De heer R. A. Kern in 0.-Indie heeft de aandacht
gevestigd op het feit, dat vele arbeiders der aannemersfirma Volker & Bos met hun gezinnen voor viif Caren
langs het Suezkanaal gaan wonen, in verband met
de daar uit te voeren werken en de wenschelijkheid
uitgesproken, dat het A. N. V. maatregelen zou nemen
om aan de kinderen Nederlandsch onderwijs te verschaffen.
Het D. B. heeft den heer Van Vloten, vertegenwoordiger te Cairo, om inlichtingen gevraagd. Deze
schrijft, dat hij een onderzoek zal instellen naar de
beste wijze, waarop in de behoefte aan Ned. onderwijs zal kunnen worden voldaan, maar wijst al vast
op de mogehjkheid, dat de gezinnen niet op eën plek
bijeen zullen wonen, maar zeer verspreid langs het
Kanaal, waardoor een gelegenheid om onderwijs te
ontvangen geen beteekenis zal hebben.
Voor de instandhouding der Oosteindschool te Pretoria werd de geldelijke steun van 't A. N. V. ingeroepen. Daaraan kon met het oog op de begrooting,
tot leedwezen van het Hoofdbestuur, niet worden
voldaan.
In Neerlandia zullen nu vrijwillige bijdragen worden gevraagd.
Scnrkiven van het Departement van • Kolonien, dat
bij de begrooting van N.-I. voor 1907 gerekend wordt
op de afschaffing van de surtaxen, waardoor dan
voor de stukken bestemd voor N.-I. de normale vereenigings-porten zullen gelden. N.-I., Suriname en
Curacao vallen trouwens onder het onlangs te Rome
gesloten nieuwe postverdrag.
De brief wordt voor kennisgeving aangenomen.
Schrijven van Groep Belgie omtrent de studiebeurs
voor deze Groep bestemd. Die beurs kan ditmaal niet
worden gehandhaafd. Dan toch kan er van een sluitende begrooting geen sprake zijn.
Schrijven van den heer J. M. Moorrees te Nijmegen met een opmerking over het voorgestelde nieuwe
Groepsreglement voor N.-Indie. Hij wil leden die Indie verlaten toch lid laten blijven dier Groep, indien
ze dat verlangen.
Besloten wordt aan adressant te berichten, dat de
statuten dit geval hebben geregeld.
Aanbod van den heer Jan de Kruyff te Buren om
elke maand boekbesprekingen voor Neerlandia te leveren.
*Van verschillende zijden worden bezwaren ingebracht. Voor uitgebreide besprekingen is in Neerlandia
geen plaats, een keuze uit de vele uitkomende werken op wetenschappelijk en letterkundig gebied is
moeilijk en maakt vijanden; wie bepaalt bovendien
wat belangrijk is, wat niet, voor de leden van het
Verbond, waarvan vooral die buiten Nederland de
wenschelijkheid hebben uitgesproken op de hoogte te
worden gehouden van wat er uitkomt in onze taal.
't Beste zal daarom zijn eenvoudige vermelding van
wat er uitkomt, met zeer beknopte aanwijzing van
den inhoud. De twee wekelijksche lijsten van den Boek-

handel en Sythoff's maand-overzicht kunnen daarvoor
de stof leveren. Nog verschillende middelen worden
besproken om de lezers van Neerlandia op de hoogte
te houden van Ned. uitgaven en besloten dit punt
aan het Dagelijksch Bestuur over te laten. Het zal
trachten in den . nieuwen jaargang de wenschen te bev redigen.
Punt H. Beg r o o tin g. Zie blz. 297 van dit
nummer.
Eenige posten der uitgaven worden toegelicht. De
post voor Neerlandia f 600j.— is laag gesleld, wat te
bezwaarlijker is nu een De Ruyter-nummer beloofd is
en de copie voor een Bonaire-nummer al lang wacht.
De Redactie zal zien zooveel mogehjk binnen de gestelde grens te blijven.
De vergadering besluit het crediet voor de BoekenCommissie van f 2200.— op f
te brengen,
voorloopig alleen voor 1907, waardoor de Begrooting
in uitgaat en ontvangst f 15654.65%2 bedraagt met een
batig saldo van I 48.591A.
Punt III. Wijziging van het reglement
voor de Algem. ergaderingen. Deze
is voorgesteld met het oog op de bezwaren door
Groep Indie ingebracht.
Na eenige besprekingen wordt het reglement voor
de Alg. Vergaderingen gewijzigd, zooals op blz. 294
van dit nummer vermeld wordt.
Punt IV. Statutenwijziging.
Na eenige beraadslaging worat art. 5 der Statuten
ontworpen als op blz. 295 van dit nummer is aangegeven.
De algemeene vergadering wordt bepaald op Woensdag 26 j uni 1907.
Punt V. Voorstel Huisman, betreffende de bevordering van het onderwijs aan de Chineezen in Nederland
en Indie.
Er wordt op gewezen, dat dit niet alleen een onderwijs-, maar ook een politieke en handelskwestie is.
Toch moet er iets .gedaan worden, niet zoozeer om
het Engelsch onderwijs aan Chineezen tegen te werken maar meer om het Ned. onderwijs er naast aan
te kweeken. De heer Huisman wil een internaat in
Nederland en in enkele hoofdplaatsen in Indie. Hij
neemt als zeker aan dat de Chineezen daarvoor het
geld bijeen zullen brengen, maar Indie zal toch zelf daartoe moeten medewerken. De meening wordt uitgesproken, dat men de Chineezen geen inlandsche opvoeding
moet geven, maar ze als Europeanen moet gaan beschouwen. 't Beste zou zijn een commissie te benoemen die zich in verbinding dient te stellen met bier
vertoevende Chineezen om te onderzoeken of er werkelijk behoefte aan bedoeld onderwijs bestaat.
De vertegenwoordigers voor Indie aanvaarden de
opdracht met eenige door hen te kiezen personen een
dergelijke comm,ssie te vormen. De leden voor Indie
zullen nader aan Dagelijksch Bestuur verzoeken de
leden der Commissie als zoodanig te bevestigen.
Punt VI. Besluiten van het jongste
Ned. Taal- en Letterkundig Congres
ter uitwerking aan het A. N. V. opgedragen. Ze zijn 7 in getal.
1 0 . Benoeming eener Commissie voor economische,
militaire en andere toenadering tusschen Noord en
Zuid;
20. Voor verlaging der spoorwegtarieven tusschen
Noord en Zuid;
30 . Voor inrichting van goedkooper pleiziertreinen;
40 . Voor verlaging posttarief tusschen Belgie en Ned.;
50 . Voor 't middenstandsvraagstuk (voorstel Mr. Cohen Stuart),.
60 . Voor 't gebruik van 't Nederlandsch in den.
Belgischen handel en in de handelsbetrekkingen tusschen Noord en Zuid;
70 . Voorstel Prof. Dr. Pijfferoen van Gent, nog niet
geformuleerd;
80 . Comm. voor Belgische en Ned. Handelsbetrekkingen met Zuid-Afrika.
Van verschillende zijden wordt bezwaar gemaakt
tegen de aanvaarding der opdracht in haar geheel.
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Er blijkt bovendien verschil van meening te bestaan
over de wijze waarop de commissie te werk moet
gaan. Daarom wordt besloten de benoeming van de
commission aan te houden en aan het bestuur van 't
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Brusselsche Congres omtrent een en ander nog nadere inlichtingen te vragen.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering.
De Alg. Secretaris
P. J. DE KANTER.
December 1906.

BEGROOTING voor 1907, vastgesteld in de Vergadering van het Hoofdbestuur,
gehouden te Antwerpen, 8 December 1906.
.1111111M11111,

UITGAVEN:

ONTVANGSTEN:
1.

Saldo 31 December 1906 • . •

Memorie.

2.

Nog te ontvangen van 1906

Memorie.

3.

Bijdragen van de Groepen
volgens Groeps-reglement :

2.

Nederland, saldo van rekening begroot op . . f 8611.375
Belgie . . . . . . . „ 1515.28
Nederlandsch-Indie . . . ,, 639 . -Suriname ..... . „ 506 . 50
Nederlandsche Antillen . „ 410.4.

1.

Bijdragen van de zelfstandige Afdeelingen volgens Afdeelings-reglement :
. f 27.50
Constantinopel .
. „ 46.50
Chicago ....
. „ 78. -Chicago-Roseland .
„ 40.50
Stellenbosch .
Berlijn . ..
Memorie
Buenos-Aires .
Memorie
Smyrna ..
Memorie

11682 155

192 50
200

5.

Rente van deposito-gelden.

6.

Rente legaat Rikkers

7.

Subsidie van de Nederlandsche Regeering . ..

36 JO -

8.

Buitengewone ontvangsten.

Memorie

80 -

. .

Redactie en uitgave van
„Neerlandia" ..
Algemeene onkosten :
a. Salarissen . . . . . f 1350.b. Kantoorhuur, belasting en onderhoud „ 209.c. Drukwerk, kantoorbehoeften en porti . . „ 1000.d. Verschotten van Bestuursleden, inbegrepen kosten der Hoofd500.-bestuursvergaderingen

f 6000

„ 3050

3.

Verschillende lidmaatschappen en kleine bijdragen . .

„ 300

4.

Perskantoor . ..

„ 1800

5.

Jac. Post, toelage met reiskosten . ..... f 2100.te verminderen, omdat
hij uitsluitend werkt tot
het verkrijgen van nieuwe leden, en zijne betrekking alleen gehandhaafd blijft zoolang de
toevioed van nieuwe
leden voldoende blijft,
terwijl op aanwas daarvan bij de begrooting
niet is gerekend, met „ 1600.

" 500

6. Buitengewone uitgaven:
Boeken-Commissiecrediet „ 2000.Studiefonds Zuid-Afrik.
Studenten . . .
.
80.Groep Belgie, subsidie .
757 64
Twee Studie-beurzen Curacao
....... „ 1000.Groep Belgie voor de leestafels . . . . . . . .
Afd. Chicago-Roseland .
78.
Afd. Stellenbosch . .
40.50
„ 4056 14
7. Voordeelig saldo .

„

48 515

f 15754.655

f 15754.655

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Het Hoofdbestuur van het Algemeen Nederlandsch
Verbond heeft met leedwezen kennis genomen van de
bij de Begrooting voorgestelde wijziging der Nederlandsche Consulaire Vertegenwoordiging in ZuidAfrika en neemt de vrijheid zich tot Uwe Hooge vergadering te wenden, met het cerbiedig verzoek om
dit voorstel Uwe goedkeuring te onthouden.
Het heeft het adres der Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging, aan Uwe Hooge Vergadering
te dezer zake* gezonden, gelezen en meent zich van
een uitvoerige uiteenzetting zijner beweegredenen tot

dit zijn verzoek te kunnen onthouden, waar het genoemd adres geheel onderschrijft en het zijn voile
steun en instemming geeft.
Aileen wil het Hoofdbestuur van het Algemeen Nederlandsch Verbond er nog den nadruk op leggen,
dat, waar deze verandering der Nederlandsche Consulaire vertegenwoordiging in Zuid-Afrika ook bFkbaar door de belanghebbende Nederlanders daarginds
niet wordt gewenscht; waar de voormannen der Hollandsch-sprekende bevolking, zoowel in Transvaal als
in de Kaap-Kolonie, zich tegen deze wijziging hebben
uitgelaten, en Ons Land, het voornaamste orgaan der
Hollandsche Afrikaners in de Kaap-Kolonie, herhaaldelijk heeft verklaard, dat opheffing van het Consu-
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laat-Generaal der Nederlanden te Kaapstad door de
Kaap-Kolonisten alleen kan worden beschouwd als
een daad van achteruitzetting vanwege de regeering
van het oude moederland, daar vreest het van de
aanneming van het gezegde voorstel een teruggang in
de oplevende belangstelling voor Nederland in 2,uidAfrika, vooral in de Kaap-Kolonie, en als, gevolg daarvan nadeel, behalve voor de gewenschte stamverhoudingen, ook voor den handel tusschen Nederland en
Zuid-Afrika.
Eveneens redenen waarom het Hoofdbestuur van
het Algemeen Nederlandsch Verbond zich vereenigt
met het adres der Nederlandsch Zuid-Afrikaansctie
Vereeniging te dier zake, en Uwe vergaiering verzoekt:
1 0 . zich met het voorstel betreffende de wijziging
van de Nederlandsche Consulaire Vertegenwoordiging
in Zuid-Afrika, zooals het daar ligt, niet te vereenigen;
20 . bij de Regeering aan te dringen op instancihouding van de Consulaten-Generaal te Kaapstad en te
Pretoria; en
30 . de wenschelijkheid uit te spreken, dat aan het
Consulaat-Generaal te Kaapstad de geheele KaapKolonie, en aan het Consulaat-Generaal te Pretoria
de Transvaal, de Oranjerivier-Kolonie, Natal en Mozambique als gebied worde aangewezen;
terwijl het zich tevens aansluit bij het ander 40.
genoemde verzoek van het adres der Nederlandsch
Zuid-Afrikaansche Vereeniging,
„te bevorderen de oprichting van bezoldigde consulaire posten te J ohannesburg en te Bloemfontein,
en, indien noodig, te Lourenco Marquez en te Durban.
't Welk doende enz.
(w. g.), H. J. KIEWIET DE JONGE,
Alg. Voorzitter.
DE KANTER, Alg. Secretaris.
In de zitting van 5 December 1.1. is door de Tweede Kamer het besluit in zake het vraagstuk dezer
consulaire regeling in Zuid-Afrika verschoven, totdat
zal beslist zijn, waar de zetel van het bestuur van
Transvaal zai zijn gevestigd: te Pretoria of te Johannesburg.
Op aandringen van den Minister van Buitenlandsche
Zaken werd alleen op de begrooting voor 1907 de
post voor het consulaat-generaal te Pretoria van
f 15.000 op f 20.000 gebracht, omdat, volgens de verklaring des Ministers, anders de tegenwoordige waardigheidsbekleeder zich niet bij machte zou verklaren,
zijn plaats in Zuid-Afrika een jaar langer waar te
nemen.

Onjuiste berichten over ons land en . ons yolk.
In de Nederlandsche pers is door den secretaris
van het Perskantoor van het Algemeen Nederlandsch
Verbond meegedeeld, dat sedert eenigen tijd dit kantoor werkzaam is in den geest van het ander twee
genoemde van artikel 3 der statuten van het A. N. V.:
„Voorlichting van de pers am op te komen voor
de eer en den goeden naam van den Nederlandschen
Stam, of om zijn zedelijke en stoffelijke belangen,
waar ter wereld ook, te bevorderen".
Die bestrijding van laster en valsche voorstellingen,
die betere voorlichting van het buitenland over ons
land en y olk geschiedt thans stelselmatig en geregeld
in de buitenlandsche pers zelf; niet van Dordrecht
uit, dock door in het vreemde land gevestigde, bekwame, in aanzien staande personen. Het Perskantoor is alleen het middelpunt, waar alle aanvragen
om inlichtingen komen en onmiddellijk worden behandeld.
De mededeeling, dat met deze taak was begonnen,
en de wijze, waarop het Verbond zich voorstelt die
te verrichten, hebben in de Nederlandsche pers een
waardeering gevonden, die het Verbond dankbaar
herdenkt en die het een aansporing is om zijn nieuwen arbeid met kracht en geestdriftige toewijding
voort te zetten.

De Nieuwe Courant plaatste het bedoelde schrijven
van den secretaris van het Perskantoor van het A.
N. V., zooals zij verklaarde, „met groote instemming"
en hoopte dat het gevolg er van zou zijn een flinke
vermeerdering van het ieden-aantal van het Verbond.
Ook De Standaard juichte het plan toe, docii zag
niet in, waarom het haar denkbeeld van uitgave eener
in het Fransch gestelde courant met groot regeeringssubsidie zou uitsluiten.
De Nieuwe Rotterdamsche Courant wijdde aan
dezen nieuwen werkkring van het A. N. V. een hoofdartikel, dat aldus eindigde:
„Tegenspraak van onjuiste berichten, toelichting
van hetgeen verkeerd is begrepen, Kan met vrucht
alleen geschieden in de pers van het land, waarin
de berichten waren verspreid, lielst in het zelfde blad,
waarin zij waren opgenomen. De taak, die het Algemeen Nederlandsch Verbond op zich heed genomen
om daartoe zoowel met de noodige behoedzaamheid
als met de warmte der belangstelling werkzaam te
zijn, verdient 'of en steun".
Ook de buitenlandsche berichtgevers onzer groote
bladen — derhalve de menschen, die over het gegeven onderwerp wel het beste kunnen oordeelen —
bespraken in hun brieven de nieuwe taak van het
Verbond met duidelijke waardeering.
De Parijsche berichtgever van De Nieuwe Courant opperde bezwaren, die echter bijna uitsluitend
de Fransche pers betroffen; bezwaren, die ook het
Perskantoor bekend zijn, waarom het Verbond dan
ook tot heden nog niet te Parijs is opgetreden om
haar taak van voorlichting der blaaen aldaar te
beginnen.
iViaar vrees voor die bezwaren zal het straks toch
niet terughouden van een werk, waartoe ook deze
berichtgever, het Alg. Ned. Verbond beter dan eenig
ander lichaam of een bijzonder persoon in staat acht.
De Berlijnsche berichtgever van de Nieuwe Ratterdamsche Courant wilde de betere voorlichting, der Duitsche pers doen geschieden door tusschenkomst van
de in Nederland gevestigde berichtgevers der Duitsche bladen. Deze tusschenkomst heeft het Perskantoor nooit versmaad, en eraentelijk herdenkt het hier
de bereidwilligheid dier buitenlandsche journalisten
in ons land, toes in j anuari 1.1. de partiileider der
nationaal-liberalei1, dr. Paasche, in den loop eener
redevoering in den Rijksdag ernstige beschuldigingen
van oneerlir,Kheid tegen onze Indische arnbtenaren
had uitgebracht. Met de door het Perskantoor verstrekte gege yens hebben enkele dier berichtgevers toen
onmiddelhik de aanklacht van dr. Paasche weerlegt.
Ook maakt het met waardeering melding van de
herhaalde pogingen van de Deutsche Wochenzeitung
fur die Niederlande and Belgien om valsche voorstellingen en 'aster in Duitsche bladen te bestrijden.
Deze taak der voorlichting eischt groote omzichtigheid.
De feiten hebben geleerd, dat deze nieuwe werkkring
van het Verbond — hoe moeilijk en omvangrijk
ook moge wezen — beslist mogelijk is; dat hij groot
nut kan en zal stichten, en dat hij niet slechts tot
voordeel van de eer en den goeden naam van onzen
Stam zal zijn; maar ook onze zedelijke en stoffelijke
belangen kan bevorderen. Deze. nieuwe arbeid van
het Verbond heeft zijn levensrecht en levensvatbaarheid reeds duidelijk bewezen.
BLADVULLING.
Holland op zijn malst.
Afgeluisterd op een kunstavond van een der
Afdeelingen.
Bewaarster tegen een heer, die zijn jas afgeeft:
„Een dubbeltje alstublieft".
Heer, lid van het A. N. V.: „O, pagdon, is dit
obligatoir?"
Bewaarster onthutst.
— In Haarlem verkoopt een bakker pain de
1 u x e-b r o o d.
— In „Land en Volk" vraagt de Societeit Minerva te
Leiden een 2 d e Aide tevens L é g u m i e r.
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Van onze Vertegenwoordiging
in het Buitenland.
Uit Londen.
Mevrouw Baart de la Faille, de echtvenoote van
den predik q nt der Nederlandsche Gemeente le I_ onden
heeft een algemeene uitnoodiging gericht tot alle Nederlandsche meisjes, welke in Lenden in de eene of
andere hetrekking, op kantoor of in huisgezin, werkzaam zijn.
Mevrouw de la Faille zal ze iederen Woensdagavond
van 6 tot 8 nur in de Kerk in Austin Fri q rs ontwingen,
er thee voor haar schenken en tiidschriften ter inzage
geven en ze op die wijze met elkaar in kennis brengen.
De uitnoodiging geldt a 11 e n, van welke godsdienstige overtuiging ook.
Mevrouw Baart de la Faille zegt terecht: „Ge hebt
alien elkaar noodi g in den vreemde, en cm lust en
opgewektheid te behouden, moet ge uw eigen landgenooten geregeld zien".
Onze predikantsvrouw is ook voornemens een pair
maal in 't jaar deze meisjes onder haar geleide het
een of ander museum it laten bezoeven. Woensdag 21
November was bestemd voor het Britsch Museum.
De tweede leesbeurt in de kerk in Austin Friars
werd vervuld door Professor Groenewecren nit Leiden, on Dinsdag 13 November. Het onderwerp was:
„Ontwikkeling van den Godsdienst".
Professor Groenewegen's heldere, begrijpelijke, doch
allerminst oppervlakkige hehandeling van ziin onderwerp wordt ook bier te Londen zeer gewaardeerd en
vond een flink gehoor.
Toch kon het nog beter wezen. Zoovelen zien nog
niet in hoeveel waarde het heeft voeling te bliiven
houden met de geesten in 't Vaclerland. Doch met
geduld zal de Commissie, welke deze lezingen hat
geven. haar Joel wet bereiken. Het pogen is nog betrekkelijk nieuw; de wensch ook in den vreemde met
Nederland mee le leven, wordt nog slechfs sedert
korte jaren levendig gemaakt bij onze landgenooten
hier.
Dat onze landgenooten op muzikaal gebied in Londen heel wat beteekenen is bevend. Het groote Queen's
Hall orkest heeft tal van Nederlanders als solisten en
leiders.
Ook de organist der kerk, de heer Rud. Lornan,
duet wat hii kan door zijne orgel-concerten waarvoor
hij telkens de medewerking van Nederlandsche kunstenaars inroept.
Meestal gaan die concerten vooraf aan de lezing,
doch dat van Dinsdag 11 December, had plaats 's middags om half een.
Zoo'n vroeg concert is hier nog wel een uitzondering, doch het komt meer voor. De Koning zelf
liet het \XT eensche orkest cm 12 um- 's middags in
Albert Hall spelen, en in de Aeolian Hall in Bondstreet trad dezer dagen, ook 's middags een Amerikaan op.
Na de lezingen van professor Meyboom en p rofessor Groen e wven in de Holland s c h e Kerk
in Austin Friars, zal er nu, op 22 inuari eene gerevel worden door den predikant Dr, S. Beart de
la Faille. die over Shakesnear's Othello zal snreken.
Naar reeds is meegedeeld 7a1 bet Yerkhestuttr van
't jaar weer een Kerstavond voor de kinderen der
gemeenteleden geven. De7e avond zel tot r p 7el'ere
boogie afwijken van s Toegere, will men van plan is
de kinderen meer spelleties te laten dom en minder
fe laten kiiken naar hetgeen anderen voor hen ten
beste geven.
De ongehuwde leden der „D u t c h C l u b" heb-
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ben naar bun voornemen was St. Nicolaas gevierd
door een allergezelligst diner in het „Gaiety Restaurant". Er waren 35 deelnemers, welke op die wijze
den Vinderheilige eerden, onder alnvoering van den
beer Laverge, we!'-e op voortreffeliike wijze a e n tafel
voorzlt De beer F. C. Stoop, de voorzitter der Club,
was ook tegenwoordig en menig hartelijk en vriendschappelijk woord is gesproken.
van Christelij'ke
De Vereeniging
N e d e r 1 a n d e r s te Londen vierde op de gewone
wijze haar jaarfeest, De Nederlandsche gezant, Baron
Gericke van Herwiinen„ was de vast van den avond
en sprik zijne warme belengstelling op de hem eigenvriendelijke wijze uit. Onder de andere sprekers kan
ook nog genoemd worden de vorige vertegenwoordiger van het A. N. V., de heer Krabman, die den
lof van ons Verbond zong.
In gezelligen kout werd de avond gesleten.
De vereeniging van Nederlandsche werklieden
Eensgezindheid zal haren secretaris, den heer
Swart, zien aftreden. Diens drukke werkzaamheden
beletten hem verder de pen voor de vereeniging te
voeren.
Zij gaat overigens steeds in bloei en werkzaamheid
vooruit. Ook zij zal den kinderen harer leden een
Kerstavond bezorgen, waar de kleinen ongetwijfeld
veel pret zullen hebben.
Ook lezingen staan weer op hare werkliist en de
eerste zal gegeven worden door het Tweede Kamerlid, den heer Van Kol.
Het Nederlandsch Centraal Comite
heeft den 7 December eene vergadering gehouden,
onder voorzitterschap van den heer F. C. Stoop.
Er waren ruim 20 belangstellenden tegenwoordig.
De heer Stoop gaf een overzicht van hetgeen het
Comite verricht heeft. Het gaf 3 avonden, die elk door
6 a 700 landgenooten bezocht werden en bet heeft
nu ruim 800 a dressen van Neerlanders in Londen.
Spreker bracht -moral hulde aan den beer Pisuisse,
die als secretaris, met den heer Clrein, wiens belangstelling voor alles ,vat Nederlandsch is steeds even warm
bliift, het meeste deed em de avonden te doen slagen.
De kosten, le, 55, ziin geheel door vrijwillige bii&Igen gedekt en de voorzitter sprak de hoop uit,
dat die ook ditmaal ruim zouden vloeien.
Men wil op den ingeslagen weg voortgaan en weer
bekende Nederlandsche kiinstenaa rs en s p rekers nitnoodigen. Tilly Voenen en Orelio werden genoemd.
Ook wil men niet nit bet oog verliezen de wenschel i ikbeid, dat sprekers optreden, welke de Nederlanders
te Londen on de hoogte houden van hetgeen er in
het vaderland omgaat. Tot veler bevreemding waarschuwde tegen dit laatste de consul-generaal, de heer
.1Vtaas die het a fkeurde, dat men deze avond te veel
„ernst" zou krijgen.
Na de gewone plichtplegingen werd de vergadering
gesloten.
Het Comite bestaat ru wit de volgende heeren: F.
C. Stoop, voorzitter; A. Huid eiwper, secreteris: Mr.
W, Roosegaarde Bis<Thop, T. Grein, J. J. T. Bliidenstein, Dr. J. J. L. v. Rije en Rat ,ma, terwill de
nog' te benoemen opvolger van den heer Swart als
secretaris van ,,Eensfrezindheid" ook diens plaats in
het Comae zal innemen.
Na hetgeen in Neerlandia is meesedeeld over de uitreiking van den Darwin-gedenl'nenning aan Pr of e ss o r de V r i e s, door de Royal Society, kan een
kort bericht volstaan.
Ongeveer borlerd leden der Society wren opgekomen cm den Nederlandschen geleerde te huldigen
en daar had zich een khinsaf e ] Nederlandsche
dames en heeren biigevoegd. Ike uitreiking zelve in
de eenvoudige zaal der Society in Burlington House,
had plaats aan het einde der vergadering, nadat h€t
jaarverslag van den voorzitter Lord Rayleigh — zelf
door ziekte verhinderd -- was voorgelezen.
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Na de vervdering had evenwel een plechtig bank& nlaats. wanr,p n 230 personen deelnamen.
nienwe _Whitehal l Rooms" in het Hotel Metropole wren ate plaats van samenkomst en dra zag
Trpti rin p r de groote mannen nit Britannia's geleerde
wereld bi;een.
Prof. de Vries werd zeer hartelijk toegesproken en,
toen opstond om te antwoorden, met warme belangstelling begroet. Hij wees op de groote verdienstm van Darwin als onderzoeker en liet uitkomen
hoeveel de teaenwoordige wetenschap am hem t2
dan! en heeft. Ook harteliike woorden voor Darwin's
hulnvaardigheid en welwillendheid, die hij zelf in zoo
mime mate genoot, vlocht hij in zijn rede, die een
uitstekenden indruk maakte.
Men is bier in de Nederlandsche kolonie ling niet
gesticht over de manier wanrop de regeering de W e t
op 't Nederlanderschap wil wij'zigen en
die wii7i ging toelicht.
ne minster van justitie staat nog steeds op het averechtsche standrunt dat Nederland een gunst bewijst,
wanneer het iemand buiten het Rijk woonachtig veroorlroft Nederlander te hliiven.
Het is geen guns!, doch een recht, dat geen wet
kan geven, dat wij van de natuur, door onze gebonrte ontvangen.
Men driift door mike wetten zijn landgenooten
weg en mni kan in New-York zien wat na een paar
eeuwen het gevolg daarvan is. Daar immers heeft
men een vereeniging van afstammelingen van Neder1 anders. Zii behooren tot de voornaamsten, belten en
bel4waam-iten. Zii zijn trotsch op hun aftarnming,
doch ze ziin hovenal Arrnsikaan en geen Nederlander
zou in die Club tot lid worden toegelaten.
Zoo zou 't ook hier te Londen kunnen worden en
dm zou alleen Nederland er bij verliezen, want het
heeft dan zeker niet ziin minst krachtige, minst ondernemende, m inst bekwame zonen afgesneden.
Men hoop!, dat alsnog middelen zullen gevonden
worden om de wet minder hateik en ondr-gel ;ik te
maken, nodal 7e een recht revel!, doch niet gunsten
toewernt, na het recht te hebben vernietiqd.
C. THIEME.
Londen.

Bestaande huur-woningen zijn echter slecht en
duur. De weinige Arabische woorden die men elk
oogenblik noodig heeft leert men spoedig genoeg, en
veel inlanders spreken meer of min Fransch of Engelsch. Desverlangde nadere inlichtingen worden
gaarne verstrekt door den Vertegenwoordiger van
't A. N. V. te Luxor:
INSINGER.

J.

Luxor, 15 Oct. 1906.

Wederkeerig Dienstbetoon
MEDEDEELING.
Het is de commissie gebleken, dat het doel van
W. D. door vele leden van het A. N. V. niet voldoende wordt begrepen en dientengevolge het aantal
deelnemers niet zoo groot is als mocht worden verwacht. Daarom zullen in het Januari-nummer nogmaals de inrichting en het doel worden uiteengezet.
Tevens zal dan van de reeds toegetreden leden een
volledige lijst worden gedrukt met een register der
onderwerpen, waarover de leden inlichtingen geven
of vragen.

AZIE.
Rusland.
Boechard
(Midden-AziO
— C. C. J. VAN
112.
DER KLAAUW — 112 — Bestuurder der Afdeeling
der Russisch-Chineesche Bank — '70 — II, III, (uitbreiding der handelsbetrekkingen tusschen MiddenAzie en Nederland en zijne kolonin) — Veel tijd.
AFRIKA.
Transvaal.
113. Johannesburg — N. K. HUYSMAN113 — Klerk bij de Ned. Bank in Z.-Afrika — IV,
(Z.-Afrika),, VII (Postzegels) — Veel tijd.
AMERIKA.

Een waarschu,Tina.

Vereenigde Staten van M-Amerika.

poor de lilting van Luxor komt de vertegrnwoordiner hier zelden in aanraking met andere Nederlanders, dan reizigers. Eenige inlichtingen werden uit
Nederland gevraagd en gegeven.
Onder de leden van 't A. N. V. in boven-Egrnte
waren ook twee ingenienrs-directeiirs tan de sulkerfabriek te Erment. Beide vertrokken , de eene ging
onder treurige omstandisrheden van da g r: het contract
dat hii gesloten had met de Sucreries R2ffinerie HauteEgyp te (berucht door den krach Cronier), bleek
goed voor scheurpa pier te ziin. Niet genoeg kan men
telkens aanraden contracten in vreemle landen, zelfs
met de grootste mlatschap piien of de hoogst geplaatste personen, door deskundigen te laten nazien, alvorens te teekenen.
Voor rei-dgers en zi-ken (Luxor is climist-cord voor
tuberculosen. urine-zieken, vooral nierenliiders en
voor sommio'e 7enuw-ziekenl, diene, dat 1 jam 1907
een 200 bedden-hotel geonend word!, geheel volgens
de n ieuwste eischen in gericht, miar ook, dat er verscheidene hotels en pensions ziin, war men voor
veel minder geld betrekkeliik goed terechf kan.
Flink hotel- p eroneel zoude waarschi;nliik hii die
verschillende inrichtingen, evenzoo op de Nijl booten,
goed be021de nlastsen vinden.
Verg ch'llende personen met zwakke borst, die hunne gezondheid willen versterken, en eenig kapitaal
hebben, zouden waarschiinliik als kleine bazen: smid,
goudsmid, kleermaker, dames-kleerm q akster, timmerman, metselaar, bier een bestaan kunnen vinden, als
zij er niet op aanzewe7en zijn dadelijk van hunne
verdiensten te moeten leven.
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VRAGENRUBRIEK.
In het November-nummer werd een vertaling gevraagd van ganzsachen.
Van verschillende zijden deelt men ons merle, dat
hiervoor reeds lang het woord p o s t s t u k k e n in
gebruik is in onderscheiding van postzegel.
Postzegel = bewijs van frankeering dat op een zending word! geplakt.
stuk met opgedrukt waarde-stempel:
Poststuk
briefkaarten, briefomslagen, postbladen.
Wie geeft een goed Nederlandsch woord voor
1
passe-partout (voor een teekening)?

Steunt en, bevordert
eigen handel en nijverheid I

NEERLANDIA.

Noord-Nederland.
Tot bekendmaking van onze taal in
Denemarken.
Voor eenige weken is in Tillge's boekhandel te Kopenhafy,-ei een bundelije „Floilaidsche 1 vesestykker"
verschenen, gekozen en toegelicht door den heer Vilhelm Ludvigsen, Deensch candidaat in de philologie.
De heer Ludvigsen verhaalt in de voorrede dat hij
sedert 1903 een beoefenaar is van het Nederlandsch
die zijne eerste kundigheden, thuis opgedaan, nog
datzelfde jaar op eene voetreis door ons land is komen
op de proef stellen zoowel als komen vermeerderen.
Later, vooral sedert hij (in 1904), lid was geworden
van het Bestuur van het „Selskab for germansk filologi" wist hij anderen liefde voor onze taal in te boezemen en warm te maken voor zijne plannen om die
taal in Denemarken in breeder kring bekend te doen
worden: eerst door de uitgave van een leesboek, en
vervolgens door die van een woordenboek. Hij wist
te bewerken dat ook het Nederlandsch opgenomen
werd in het programma van het genoemde „Selskab",
en het nu, als eerste vrucht van zijn ijveren verschenen leesboek is no. 13 van de „Skriiter" door
deze vereeniging in het licht gegeven. Under het
vroeger verschenen twaalftal vind ik eene uitgaaf met
Detlisenen co , imentaa r. van Rtine'.:erg's H - rlk Sid's
Sagner, van Tegner's Frithiofs saga, van nieuw `Vszijn in uitgelezen gezelschap op letterkundig, en als
ik de overige geschriften naga, ook op zuiver wetenschappelijk gebied.
Om zich nog uitgebreider en degelijker kennis van
onze taal en letterkunde te verwerven en te verzekeren,
heeft zich de beer Ludvigsen gedurende de laatste
maanden van 1905 en de eerste van 1906, in 't geheel
nagenoeg een jaar lang, opnieuw in Nederland en
hoofdzakelijk te Amsterdam opgehouden. Teen is
eigenlijk — hij verhaalt het ons alles zelf in zijn
„Forord" — het leesboek tot stand gekomen, en zijn
de zeer uitgebreide woordverzamelingen gemaakt voor
het toekomstige woordenboek, niet als zoo vaak geput uit woordenboeken, maar geheel de vrucht van.
zelf -lezen en luisteren. En voorts — ik weet het omdat de beer L. mij herhaaldelijk het genoegen heeft
gedaan mij te komen bezoeken bediende hij zich
hier te lande tot verdere oefening, met wien ook, van
geen andere taal dan de onze en drukte zich daarin
met groot gemak, en dat over alle onderwerr.en uit.
Iets anders dan eene alleen persoonlijke voorliefde
voor onze taal en letterkunde heeft den heer L. tot
deze inspanning, vergezeld van niet geringe opofferingen, bewogen. Het is alreeds hieruit gebleken, dat
hij het Kopenhaagsche philologische gezelschap tot
de beoefening en verbreiding er van wist op te wekken. Maar hij zegt ons ook met zoovele woorden zeif,
wat hem dreef. Bij zijn „Leesboek" behoort, gra tis er
aan toegevoegd, een afzonderlijk geschriftje, „Ncter
og Annicerknhiger", waarlan een korte ;niedning"

voorafgaat, en daarin staat o. m. het volgende:
, Mijn doel is in de eerste plaats: te helpen maken
' de menschen Hollandsch gaan 1 e z e n. Het
„dat
„andere (schr: bedoelt spreken en schrijven) , zal dan
„wel van zelf komen, want er is i e t s in de
„Hollandsche taal, dat ons als het
„ware meesleept, ons gevangen neemt,
„en — buitendien — het mag niet langer van ons
„gezegd kunnen warden, dat wij met het geestelijk
„leven in Nederland zoo volslagen onbekend zijn als
„wij hier te lande metterdaad zijn, terwijl char ge„lijk nauwelijks elders in den vreemde eene belang„stelling heerscht voor alles wat er leeft en omgaat
„ill onze maatschappii, hetzij op geestelijk of op str f„fdtk gebied”.
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Bewondering voor onze taal en een drang om eene
belangstelling voor Nederland te wekken, welke de
heer L. blijkbaar even verdiend acht, als de belangstelling van Nederland voor het Noorden, ziedaar dus
waarom hij de kennis van —, of wat bij hem hetzelfde is, de liefde voor onze taal zijnen landgenooten
wil doen eigen worden. „Een ilinke aanloop, een
„beetje volharding, en wij staan op een stuk van het
„Ciermaansche gebied, vol nieuwheid ten opzichie'van
„taal, letterkunde en beschaving” (I nlednin g,
blz. 6),.
Het Leesboek bevat gedeelten uit de Camera
Ob scut- a, uit den Ha velaa r, uit Van Eeden's
„K leine J o h a n n e s", en voorts stukken van
Couperus, Anna de Savornin Lohman, Van Nouhuys,
Emants, Heyermans, en gedichten van Jacques Perk,
Helene Swarth, Kloos, Van Eeden en Verwey.
De heer L., een grondig vijand van de gebruikelijke mondjesvol die de meeste leesboeken voorzetten
en waaruit men een schrijver heet te kunnen leeren
kunnen, geeft liever uit een auteur twintig bladzijden
en dan maar van tien verschillenden, dan omgekeerd
(F o r o r d, blz. 3) , , hij drukt daarom b.v. een geheel
hoofdstuk uit Stastok (De Ontvangst), af, twee hoofdstukken uit Kegge, vijf en twintig bladzijden van Multatuli, enz.
Het boekje met Aanteekeningen en Aanmerkingen,
doordat het los is bijgevoegd en niet achter de teksten is ingebonden zoo handig in 't gebrtuk, immers
zoo tot zelfs maar eventjes opslaan en nakijken uitnoodigend teen navolgenswaardig voorbeeld voor leesboekmakers!) , , dit boekje bevat eerst eene korte spraakkunst, zuiver tot practisch hulpmiddel, t. w. om over
de beteekenis van onze schrijfwijze der klanken opheldering te vinden, om de vormen van werkwoord,
voornaamwoord enz. in hun verband te zien enz.
Dan volgen, telkens na een kart bericht over het Leven
en de werken van ieder der opgenomen schrijvers,
over elk stuk zakelijke taal- of letterkundige aanteekeningen, met verwijzing naar bladzijde en regel. Het
Nederlandsch wordt den Denen gemakkelijk en aangenaam gemaakt op deze wijze, en smakelijk tev ens
cloor oink en uiteriijk van Ludvigsen's Lbeestyk;;,ct".
Moge de heer Ludvigsen de voldoening smaken van
zijn boek te zien beantwoorden aan het door hem
zoo ijverig begeerde doel. Met recht kan hij verklaren (F o r o r d, blz. 3), dat het niet zal liggen
aan de moeite, die hij er zich voor gegeven heeft.
Hij had gerust ook mogen spreken van de liefde en
de toewijding waarmede hij er voor heeft gewerkt.
Ofschoon niet voor Nederlanders gemaakt, verdiende dit boek, dunkt mij, toch in „Neerlandia" eene,
en eene niet al le oppervlakkige vermelding. Wat een
vreemdeling in zijn land voor onze taal wil doen;
wat hij er voor gedaan, en hoe goed hij dat gedaan
heeft, mag niet misschiea maar eens toevallig tot onze
kennis komen.
L e i d e n, 28 Nov. 1906.

A. BEETS.

N a s c h r i f t. Kort nadat het bovenstaande geschreven was, gewerd mij eene „Vejledning i Hollandsk
ved Ingeborg Tvede og Margaretha Meyboom (zelfde uitgever, 1906),". Mij ontbreekt de gelegenheid om
hier meer te doen dan dit werkje te vermelden. Maar
onder het door mij gekozen opschrift mag ik altitans
dit niet nalaten.
A. B.
6 Dec.
Het A. N. V. in ' t Noorden.
In het Noord-Oosten van ons land kon het A. N.
V. nog geen wortel schieten. Nog maar een jaar geleden bestond er boven Deventer slechts een kleine
afdeeling- in Appingedam. Dat mocht zoo niet langer.
Het krachtige stoere Noorden ontbrak aan het V erb,nd.
Op 16 Maart 1905 werd onder medevv er Lig van
Dr. H. J. Kiewiet de j onge een atdeeling in Cruningen opgericht, Ci2 rum 4— e 1.(1 n
vereenigde. Te recilt oordeelde iiet Le,tuur, dat er in
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den geest van het Verbond een uitvoering moest gegeven worden, om de aandacht op de afaceling te
vestigen, om het streven en doel van cie scnoune vereeniging in een helder licht te plaatsen. Men besloot
twee liederenavonden te geven, door solisten en koren
rn kostu.um gezongen; de hearer' werden in 3 afdeelingen veraeela: cue ridderzaal wt de 14e eeuw (geestelij k lied en ridderballade) , , het 15e eeuwscne marktpion (vensterlied, drinklied, meiboomlied, voixszangen,
volksdansen en bruiloftslied), en het lOe eeuwsche geuzenkamp bij Groningen, aiwaar barthold Entes zrin
geuzen toespreekt, SIP/anus de geuzenpreek houdt en
Marcnien Uroningen haar toekomst spelt. De zoo
geiukkige uitvoering in Dordt fijciens het taal- en lerterkunarg Congres in 1897 gal de reiuende geaacine
err wederom was het Dr. Kiewiet de J onge, uie ieuer
tooneel voorzag van een geslaagden -wrist, zoo veei
mogelijk in den geest en in de spraKe van aien
P. van Anrooy ream de muzikale leiaing op zich en
schreei zeer mooie kwartetten voor ae iieueren van
solisten en koren. De dames Aaltje burg en jacoba
Dhondt zongen ae sopraan- en artpartij en, de neerea
A. van Strien en it Dambenga war en onze tenor en
bas, terwiji mejuifiouw Lorry Nagtegaai de rot van
zegster op zich genomen had.
Oroote kosien weraen er gemaakt, veel opoffering
hadden zich de koren getroosi en de speelroilen, aiie
door Groningers vervuld, waren waarlijk niet gemakkelijk. heel wat moeilij ktieden had de cummissie te
overwinnen, doch het gold de eer en de toekomst van
het Verbond in deze gcwesten, en zij zette door.
Haar moeite is voorloopig beloond. Twee voile
schouwburgzaien en bijval van publiek en pers. Diep
drong aeze hartemuziek aoor haar eenvoud en naiveteit in het gemoed, de schalke dansmuziek en de dans
bekoorde, terwijl in het derde tooneel de stemmige
stijlvoile geuzenhederen onzen nationalen strijd in herinnering brachten.
Mogen zich velen voor het lidmaatschap van de afdeeling Groningen opgeven! Ons streven is nu in deze
stad bekend.
A. W. VAN GEER.
Groningen, Dec. 1906.

Jongelieden-Afdeelingen.
De vereeniging „Jong Nederland en Zuid-Afrika"
te Utrecht, de vroegere aldeeling van de ihans ontbonden algemeenc vereeniging „Jong Nederland en
Zuid-Airika" in den lande, heeft Donderdagavond
November 1.1. een niet druk bezochte buitengewone
algemeene leden-vergadering gehouden ter bespreking
van het voorstel in Lake aansiuiting bij het Algemeen
Nederlandsch Verbond.
De !leer S. H. Tjabring, buitengewoon lid der vereeniging en lid van het A. N. V., schetste in korte
trekken het doel en het streven van 't Algemeen Neaerianasch Verbond, na voorai er op gevvezen te hebben wat de fsleaerianusche stam is en waar zijn ell
'willow leden, de Necterlanders, over de geheeie aarae verspreia, wonen. bpr. wekte zijn genour rifachtig
op het ideaal van een zeltbewust uroot-Nederlanu
merle te heipen verwezenlijken.
De vereeniging heeft zrcri daarna, onder instemming
van al ae aanwezigen, hoewel deLe met tairijk waren, aangesloten bij net Algemeen Nedenanasch Verbond en oesioten weal tot ue voorloopige opmining eener J ongelieden-Afdeeling van het Verbona.
Aan het bestuur aer vereeniging en aen spreker
van aezen avona werd opgeuragen pogingen in
werk te stellen de J ongelieden-Aideeling voor
goed op te nchten.
Hannen zijn rn overweging om daartoe over te
gaan rn een groote bijeenkomst van Utrechtsche schoneren van 13- tot 21-jarigen leeltrict, welKe zoo spoeag
bijeengeroepen zal worden.
J ongelieden, van beiderlei kunne, tot den 21-jarigen
weike lust gevoeien tot de Utrechtsche j ongeiieuen-Afueeling toe te trecien, kunnen zich voorioopig
daarvoor aanmelden of inlichtingen aienaangaande
verkrigen bij den heer S. H. Tjabring, OanzenmArkt 1.
Utrecht,
December 1%6.

Afdecling Groningen.
De heer W. Bos heeft zich door zijne drukke werkzaamheden als wethouder genoodzaakt gezien als
voorzitter der afdeeling te beuanken. In zijn plaats is
gekozen Dr. A. W. van (jeer, Rector van het Gymnasium. De heer Bos blijit zitting houden in het bestuur
als onder-voorzitter.

Zuid-Afr.-Avond in de Afdeeling Delft.
Maandag, den 26en November, gaf de Afdeeling
Delft een propaganda-avond. Ike heer en mevrouw
Rompel en de dames N. Tijssens en M. Bouvy traden met hun bekende Z.-A. liederen en voordrachten
voor een goed gevulde zaal op.
Ook hier sloeg deze Afrikaansche avond bij de
talrijk aanwezigen in.
Nievrouw Rompel droeg o. a. een zeer mooie Afrikaansche vertaling van de beroemde alleenspraak uit
Shakespeare's Hamlet: To be or not to be, voor, en
toen mej. Tijssens met haar heidere stem geestarritig
C. v. d. Linden's V cashed: Hul sal dit tog nie krij
nie had gezongen, dwong het aannoudenue handgeidap de zangeres dit lied te herhalen. Voor de uitsiekende begeleiaing verdient mej. Bouvy alien lot.
Laten wij hopen, dat het korte slotwoorci van den
heer Rompel over het Alg. Ned. Verbond ingang
heeft gevonden en dat deze avond, die beter dan well(
middel ook er toe bijdraagt het gemeenschapsgevoel
met onze verre taalgenooten te verseriten, vruchtdragend zal zijn.
Aan het slot dankte de voorzitter het gezelschap
voor den leerzamen en aangenamen avond.
D e 1 f t, November 1906.

A. JUTEN.

Het hierboven genoemde Zuid-Afrikaansche viertal
heeft reeds in verschillende steden van ons land dezen
avond gegeven o. a. te: Oisterwijk, Haarlem, Leiden,
Delft en Den Haag. Zij zijn ver ger uitgenoodigd naar
Amsterdam, Zaandam, Kampen, Zwolle enz.

ZUID-NEDERLAND.
Studie van Zuidnederlandsche Studenten aan
Noordnederlandsche Hoogescholen.
Wij strijden om een Vlaamsche Hoogeschool. Zoolang die er niet is, blijven wij, behalve voor de Germaansche Philologie en een paar leergangen daarbuiten, verstoken van hooger onderwijs in onze taal.
Aan Noordnederlandsche Hoogescholen zouden we
dat wel kunnen genieten. Maar studie aan een Hollandsche Hoogescnool, kost, naar den maatstaf van
onze Zuidnederlandsche omstandigheden, zeer duur.
Gegoede jongelieden, die dergelijke studie zouden kunnen bekostigen, zullen, tengevolge van de verfransching
onder hoogere standen, juist niet aan Holiandsche
Hoogescholen gaan studeeren. En toch is het van zulk
overwegend belang, dat onze studeerende jeugd zich
zou kunnen laven aan de bron van Nederlandsche
wetenschap. Om studie van Zuidnederlanders aan
Noordnederlandsche tioogescholen te be vorderen had
het Algemeen Nederlandsch Verbond
nu reeds het tweede jaar, als tegemoetkoming, een
beurs van ft: 10u0 beschikbaar gesteld, voor een
Vlaamsch student, die tot bekroning van zijn studien,
gedurende een jaar de leergangen aan een Holland-
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sche Universiteit zou willen volgen. Ruime ruchtbaarheid is daar aan gegeven geworden. Dit jaar werd
aan 360 Vlaamsche bladen een bericht daarover gezonden. Toch is de belangstelling zeer mager geweest
en is van het aanbod van het Verbond nog geen gebruik gemaakt geworden. Een van de belangstellenden
is geweest dokter G. Doussy. Hij echter heeft van het
aanbod geen gebruik kunnen maken, omdat hij wist
niet te kunnen beantwoorden aan de verplichting oni
een jaar uit te doen, terwijl, buiten nadere beslissing
van het Hoofdbestuur, geen andere beschikking moat
gegeven worden aan de beurs. De beer Doussy heeft
die nadere beschikking niet afgewacht, maar is op
eigen kosten naar Amsterdam gaan studeeren.
Over het onthaal, dat hem te beurt v:el, schreef hij
.ons onderstaanden brief, niet voor openbaarmaking
bestemd. Wij hebben hem et,enwel zoo belangrijk gevonden, dat we hem, met schrijvers toestemming hieronder laten volgen. De dankbaarheid door den beer
Doussy gevoeld over de zoo heusche als dienstvaa rdige bejegening, ondervonden vanwege Hoogleeraars
en studenten, zullen alle Vlamingen medegevcelen.
Amsterdam, 12 Nov. 1905.
WelEdele Heer Meert.
Ingevolge mijn voornemen, dat ik UEd. reeds voor
maanden liet kennen per brief en ook op 't Alg. Ned,
Congres te Brussel, ben ik naar Noordnederland
overgestoken en zit nu hier, reeds een heelen tijd, aan
't studeeren.
Het is nogmaals gebleken, wat verrcheiden nut een
tak van het A. N. V. zoo al kan brengen.
Ik had mij in betrekking gesteld met den secretaris
van den Amsterdamschen Tak van bet A. N. V. (Studenten-Afdeeling, gemeentelijke Universiteit), namelijk
den heer Kleipool, Prinsengracht 646. Van hem kreeg
ik voor mijn optrekken al de gewenschte inlichtingen.
Als ik te Amsterdam (Weesperspoor) aanlandde
was de schrijver van 't A. N. V. in 't station om mij
af te halen.
Van dien stond af, gedurende den geheelen tijd van
mijn verblijf alhier, is de heer Kleipool mij altijd geweest een vriendelijke en gezellige makker, die zijn
best deed om mij 't leven te Amsterdam zoo zonnig
mogelijk te maken. Hij weet, dat ik hem erkentelijk
ben. Op voorhand had men naar een woonkamer gezocht en voorloopig en voorwaardelijk besproken, zoodat we, rechtstreeks van 't Spoorhof weg, gingen zien,
waar ik wel onder dak zou komen. Een paar uurtjes
later was alles klaar en in orde, en ik had een tehuis.
Denzelfden middag nog, troffen wij den hear Fuldauer, voorzitter van de Studenten-Afdeeling A. N. V.
Aanstonds werd ik rondborsfig ontvangen en tevens
zocht men naar geschikte niddelen om mij op het gewenschtespoor te brengen en bij de heeren Hoogleeraren ingang te doen verkrijgen. Ook, op zeer korten tijd, introduceerde men mij bij 't een en 't ander
Studentengezelschap, zoodat ik tevens in een aangenamen kring van hartelijke en belangstellende lieden
mocht leven.
Aan al die heeren, doch niet het minst aan de behulpzame leiders van de Studenten-Afdeeling, wijt ik mijn
oprechten dank, om hunne beleefde gedienstigheid en
guile gastvrijheid.
Een heel bijzonderen dank niettemin ben ik verschuldigd aan den WelEdelen en ZeerGeleerden heer
Professor H. Treub, die me aanstonds en gereedeliik toeliet zijne heerlijke klinieken en poliklinieken le
volgen en ook zijne bijzondere operaties bij te wonen.
De geachte Professor hielp mij vooruit zooveel hij
kon, zette mij op de rechte baan en was z(56 welwillend mij aan te bevelen bij anderen.
Het werd me dan ook door den hooggewaardeerden heer Professor Mendes da Costa, uiterst vriendelijk gegund zijne poliklinieken (geslacht- en huidziekte0 te bezoeken, die voor mij buitengewoon belangrijk en leerzaam gemaakt werden door de genegene gedienstigheid van de besturende doctor's, de
WelEdele heeren Van der Hoop en Pastoors.

303

Van mij alleen hing het af nog meer vakken te
volgen, en ik ben overtuigd, dat als er nog Vlamingen naar Amsterdam, naar Noord-Nederland komen,
ze even vriendelijk zullen onthaald worden.
Het bestuur van het A. N. V. (B), heeft den goeden
weg ingeslagen, dunkt mij, als het trachtte de Vlaamsche studenten naar de Noordnederlandsche Hoogescholen te lokken en daarvoor zelfs meende studiebeurzen te moeten verleenen.
Ik hoop, dat in 't vervolg wel van die studiebeurzen, geheel of gedeeltelijk zal gebruik gemaakt worden en dat het edel pogen van 't A. N. V. vruchten
zal dragen. Ik acht het hoogst wenschelijk en aanbevelingswaardig, dat uitgestudeerden (en zij in de
eerste plaats), gedurende enkele maanden in NoordNederland komen verblijven en studeeren.
Men leert hier niet alleenlijk vlotweg een mooie en
vloeiende omgangstaal spreken, niet alleen leert men
een gansch nieuwen schat boeken kennen, zoowel wetenschappelijke als andere, maar men leert ook beter
de taal v e r s t a a n; men ontleedt en doorgrondt
hier de taal, omdat men hier, metterdaad, het yolk
naziet en nagaat in zijn doen en drijven, zijn gaan
en groeien, zijn leven en streven; hier treffen wij het
y olk aan met zijn dagelijksche beweging, zijn geesteswerk, zijn kunstzin, zijn handels- en nijverheidsbedrijvigheid, zijn opvattingen, gebruiken en gewoonten,
zijn oude schatten en instellingen, zijn nieuwerwetsche oprichtingen; met een woord, hier voelt men dit
y olk zijn eigenwezig leven, hier rijst voor ons op,
die geheele handel en wandel, waaruit de taal voortspruit en waarmede ze onafscheidbaar samengebonden
gnat. En de afstand, die ons scheidt, is nu wel zoo
bar groot niet als men het somtijds wil doen gelooven.
Hier ook leert en bloeit dialect, bij de spraakmakende gemeente, maar iedereen, tengevolge van zijn
onderwijs en zijne omgeving, kent hier algemeene
mooie omgangstaal en kan ze spreken. Dit missen wij
in Belgie.
Hier ook bestaan zaken en begrippen, die bij ons
niet bestaan of anders opgevat worden, zoodat ze ook
anders of wel niet met woorden vertolkt worden.
Dus ook uit breedere bekendheid met elkander, uit
nauwere eenheid van streven, zal grootere taaleenheid
of beter taalgelikk vormigheid opborrelen.
Als we hier leven, verstaan we beter, wat ons ontbreekt en bevinden wij gemakkelijk waaraan onze
Noorderbroeders weelde hebben, en ook wel, bier en
daar, wat ze te kort hebben......
Hier ook wel eens verblindt de glans van vreemd
klatergoud en wordt louter deugende eigen goud
misschat.
Wat mij ook toegeschenen heeft, het is dat dit deel van
onzen Nederlandschen strijd, dat men noemt V 1 a a ms c h e Be w e g i n g te weinig in zijn echte wezenheid gekend en in zijn waar daglicht aangezien wordt
hier in deze streken. Doch waaraan hebben wij, Vlamingen, mogelijk het meest schuld.
Meent ge niet, WelEdele heer Meert, dat er daaraan iets te verhelpen en te verbeteren valt.
Zou volgende handelwijze niet baten ?
Het wordt misschien reeds gedaan, maar wellicht
niet genoeg.
1 0 . Artikels in Noordnederlandsche couranten;
20 . Voordrachten;
3 0 . Ruiling van da gbla den en andere
1 e e s b 1 a den tusschen Noord- en Zuidnederlanders. Zoo zouden er velen in kennis met elkander komen, zou een weg geopend zijn tot het gemakkelijk verstrekken van alle slag van inlichtingen, zoo geraakt men
geleidelijk tot standvastige en veelvuldige onderhouding met elkander en wellicht ook tot onafgebroken
briefwisseling ;
40 . Briefwisseling dus, waaruit menschen, die wat
in denzelfden kring van gedachten leven, aan weerskanten genoemde verklaringen, nuttig nieuws kunnen
vernemen over aanbelangende zaken, toestanden en
gebeurtenissen.
Valt dit niet heelemaal in 't bestek van Wederkeerig Dienstbetoon?
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Nog enkele inlichtingen.
De Tak Amsterdam, Studenten-Afdeeling, verliest
niet uit het oog de Zuidafrikaansche studenten en
ziet ook naar middelen uit om nader in betrekking te
komen met de Vlaamsche studenten.
Thans wordt ook gewerkt aan 't opmaken van een
lijst degelijke, Nederlandsche wetenschappelijke boeken door vakmannen
aanbevolen.
Dit alles, weil wat lang, schreef ik U, WelEdele
heer Meert, omdat het U, misschien, kan van pas
komen om anderen aan te wakkeren naar hier over
te steken en ook omdat ik ingenomen ben met de genegene gastvrijheid en beleefde belangstelling hier
ondervonden.
Hoogachtend,
Doctor GUST DOUSSY,
Amstel 9, Amsterdam.
et
BERICHT. Daar de groote meerderheid der
leden de uitnoodiging tot vrij willige verhooging
der bijdrage gunstig heeft beantwoord, zijn de
minimumbijdragen een minderheid geworden.
Tot het vereenvoudigen van den dienst der
inning der jaarlijksche bijdrage werd claarom
de bestelling van NEERLANDIA als postabonnement afgeschaft, zoodat deze abonnementen
niet meer in December als zoodanig door de
post zelf zullen geind worden. Alle bijdragen
zullen rechtstreeks door het Secretariaat gemnd
worden en om de groote drukte van Januari
te vermijden zullen de kwijtschriften reeds tegen
het einde van dit jaar aangeboden worden.
Wij bevelen ze aan in een gunstig onthaal.
Onze Takken.
Antwerpsche Tak. In bestuurszitting van
Donderdag 8 November 1.1. besloot onze Tak bij de
heeren Volksvertegenwoordigers aan te dringen, opdat zij alle middelen, die hun ten dienste staan, zouden gebruiken om de behandeling van het wetsontwerp-Coremans aan het hoofd van hun dagorde te
plaatsen.
Bij die gelegenheid werd er nogmaals op gedrukt,
dat de onderrichtingen, die de E. E. H. H. Bisschoppen van Belgie aan de oversten van de vrije scholen
zonden, de stemming van de wet geenszins onnoodig
maken en dat de vervlaamsching van het vrij middelbaar onderwijs in Vlaamsch-Belgie een maatschappelijke noodzakelijkheid is geworden.
De leden van ons Verbond zijn niet vergeten, dat
op de jaarlijksche vergadering van Groep Belgic, op
8 Maart 1903 te Antwerpen gehouden, door 31 van
de 34 stemgerechtigde afgevaardigden van de afdeelingen het stelsel van de „ C o
g
e
met. het onderzoeken van de wenschelijkheid van het inrichten eener Nederlandsche Hoogeschool in VlaamschB e 1 g i e" werd aangenomen.
De Antwerpsche Tak meent, dat de veranderde
tijdsbehoeften de dringende noodzakelijkheid hebben
doen ontstaan het vraagstuk van de vervlaamsching
van de Gentsche Hoogeschool een tweede maal op de
dagorde te stellen van een buitengewone algemeene
vergadering en een nieuwe stemming uit te brengen
over de w if z e, waarop de vervlaamsching moet
geschieden, en over de verschillende vakken van het
Hooger Onderwijs, die moeten vervlaamscht worden.
Die nieuwe stemming zou het uitgangspunt zijn
van een vruchtbare propagandawerking, omdat ze de
eenheid in den strijd zou bevorderen en de kwestie
weer zou warm maken.
Om te voldoen aan den wensch van onze laatste
algemeene vergadering zal de studie van den heer
Aug. Bossaerts over de „V ervlaamsching
van het M ij nweze n" eerlang in druk ver-

schijnen. Na te hebben aangetoond, dat de wijziging door de heeren G. Helleputte, Cl. Cartuyvels,
J. Van der Linden, Ch. De Brocqueville, Edw. Coremans en A. Raemdonck voorgesteld, onvoldoende zal
blijken, acht hij dat het volgende voorstel de Vlamingen zou kunnen bevredigen:
Artikel in te lasschen in de mijnenwet na art. 21bis:
De Staatsambtenaars bij het Mijnbestuur, de ambtenaars bij het Middenbestuur, de leden van den Raad
der mijnen en de ambtenaars van geconcedeerde
mijnen moeten zich schikken naar de bepalingen
van de wet van 22 Mei 1878 op het gebruik van
de Vlaamsche taal in bestuurszaken.
Om een volledige toepassing van de wet van
1878 mogelijk te maken zal de bevoegde Minister
voor 1 Januari 1911 door middel van omstandige
onderrichtingen aan de ambtenaars voorschrijven,
hoe ze zich moeten gedragen in de onderscheiden
gevallen, die zich kunnen voordoen bij de uitoefening van hun ambt.
Dat opstel zal met de brochure van Dr. M.
Rudeisheim „Een Vlaamsche Mijnbouwschoo 1" aan al de Volksvertegenwoordigers gezonden worden.
Het streven van onzen Tak om onze bevolking tot
een hooger peil van beschaving op te voeren werd,
zooals algemeen bekend is, door het Provinciaal en
door het Gemeentelijk Bestuur gewaardeerd. Zoo
ontvangen wij van het Prov. Bestuur een jaarlijksche
toelage van ft: 300; terwiji het Stedelijk Bestuur met
de som van ft: 800 ons mild zijn steun blijft verleenen. Doch die vleiende tegemoetkoming, hoe beduidend ook, kon ons niet bevredigen. Het ligt op den
weg van kleinere gemeenten van ons bestuurlijk arrondissement, door het aanvaarden van het lidmaatschap
van het A. N. V., ons niet alleen geldelijk maar vooral
zedelijk te steunen. Aan de belangrijke gemeente Hoboken komt de eer toe, dat het eerst begrepen te
hebben. Het Gemeenetebestuur van Hoboken werd inderdaad lid van onzen Tak.
De arbeid door onze onder-afdeelingen verricht
kan opwegen tegen dien van den Tak. Zoo heeft
heeft onze Letterkundige Afdeeling en
Lee s t a f el een nieuwe wijze van werken aangenomen. Zij stelt zich ten doel voordrachten in te richten over letterkundige en wetenschappelijke vraagstukken. Na elke voordracht wordt een debat geopend.
leder zegt vrij zijn meening en oefent zich aldus in
het spreken.
Het eerst kwam de heer Frans Van Cuyck aan de
spreekbeurt met een welgeslaagde lezing over Gabriele d' Annunzio. Hij handelde achtereenvolgens over
den genialen Italiaan als novellist, als romanschrijver,
als tooneelschrifver en gaf eenige kenschetsende bizonderheden over het leven van d' Annunzio.
De studie van den heer Frans Van Cuyck munt
uit door klaarheid en grondige kennis van het onderwerp. Gedurende twee voile uren hield hij zijn toehoorders aangenaam bezig. Droogte in de kritiek
werd hier zorgvuldig vermeden. De spreker oogste
dan ook een welverdienden bijval.
De boekentombola door deze Afdeeling ingericht
heeft een goeden uitslag opgeleverd zoowel op stoffelijk als op zedelijk gebied. Talrijke mooie werken
werden onder het publiek verspreid. De overgebleven
prijzen zullen grootendeels geschonken worden aan
de trouwste bezoekers van de Afdeeling.
Het Bestuur van de Letterkundige Afdeeling acht het
een plicht hier aan al de Takken, lees-, tooneel- en
studentenkringen, bizondere personen, evenals aan de
pers zijn innige erkentelijkheid uit te drukken voor
hun gewaardeerde ondersteuning.
Onze Afdeeling „Liederenavonden voor
het Vol k" hield op 24 October een propaganda-
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fees! in de prachtige zaal van de Kon. Maatschappij
van Dierkunde. Onder de kundige leiding van Julius
J. B. Schrey voerden meer dan Brie honderd zangers
en zangeressen niet minder dan achttien liederen uit
en leerden „Lief Minneken" aan, het snaaksche wijsje
van G. A. Antheunis op woorden van A. H. Hoffmann von Fallersleben. De heeren A. Hertogs, burgemeester, Nic. Cuperus en Steger, gemeenteraadsleden, A. C. Van der Cruyssen, provincie-raadsl-eer,
Ed. De Beukelaar, verschillende leden van den Lierschen en den Mechelschen Tak en veel toondichters
vereerden ons met hun tegenwoordigheid. Be heer
Gouverneur had zich verontschuldigd.
Na afloop van het feesl doorliep het muziekkorps
„Arbeid Adelt" van de firma Ed. De Beukelaer & Co.
aan het hoofd van de zangers en hun familie de stad
en speelde het bekende „Smidje", dat door iedereen
gezongen werd.
Het past hier een woord van dank te richten tot
het Stadsbestuur, dat ons zijn zedelijken steun wilde
verleenen en tot den heer Ed. De Beukelaer, die geen
opoffering te zwaar vond om het werk van de Liederenavonden te doen bloeien.
A a 1 s t. Op 4 November hield de heer Pol- de
Mont een voordracht over „Albrecht Rodenbach".
In een beeldrijke, gloedvdlle taal beschreef de vroegere studiemaker het leven van zijnen vriend. Hij
vertelde hoe de Vlaamsche studentenbeweging ontstond
en welk werkzaam aandeel de jeugdige, onvermoeibare strijder er aan nam. Albrecht Rodenbach was
tevens een geniaal dichter en het kon niet antlers of
hij moest de heerlijkste gewrochten voortbrengen. De
heer Pol de Mont droeg de beste onder zijn gedichten voor. Van het drama „Gudrun" deed de talentvoile spreker de hoofdtrekken kennen. Jammer maar,
dat tooneelstukken als „Gudrun" maar een opvoering
in Vlaamsch-Belgie mochten beleven!
De leden van de Letterkundige Afdeeling hadden het
voorrecht op 17 November van oprechte kunst te
mogen genieten. Mejuffrouw Dr. C. C. van der Graft,
leerares aan de Hoogere Burgerschool te Utrecht,
sprak over Vondel en zijn treurspel „De Maeghden".
Op echt prachtige wijze droeg zij de mooiste brokken
uit het treurspel voor.
Beurtelings klonk het stemgeluid der begaafde
spreekster manhaftig kloek of vrouwelijk teeder.
Wat mooi, wat sierlijk Nederlandsch! Zoo kan en
moet men van Vondel genieten.
Nog lang blijft de indruk van dezen heerlijken
avond nawerken.
Iets over de bijrollen in „Iwein van Aalst", was
het onderwerp, dat de heer Dr. Isidoor Bauwens op
1 December behandelde. Van dit geschiedkundig werk,
dat hij vroeger schreef, maar dat hij thans geheel
omwerkte, gaf de spreker de uiteenzetting van het
verhaal en deed bizonder de rol van de bijpersonen
uitkomen.
Mej. Alice Schouppe stond den voordrachthouder
terzijde met de mooiste uittreksels uit het werk voor
te lezen.
Ter gelegenheid van haar tweejarig bestaan heeft
deze Tak een kort en krachtig propoganda-geschrift
uitgegeven om de Aalstenaars op te wekken lid te
worden van het A. N. V.
Het verslag harer werkzaamheden getuigt van veel
ijver en toewijding.
G e n t. Voor de Gentsche Afdeeling trail 19 Nov.
mej. Dr. C. C. van de Graft op met het onderwerp
Vondel en zijn treurspel „De Maeghden". Het goede,
dat daarvan onder Aalstgezegd werd kunnen we
slechts beamen. Een te bejammeren misverstand had
hierbij plaats. De leden van den Gentschen Tak verkeerden in de meening, dat het zou zijn een letterkundige behandeling van Vondel's treurspel. Daarvoor
komen slechts de getrouwen der veertiendaagsche vergadering van de letterkundige Afdeeling op. En al was
onze vergaderzaal te Mein voor de opgekomen leden,
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toch had Dr. Van de Graft veel beter verdiend; want
zij vergastte ons op een der keurigste kunstavonden,
die we nog mochten genieten. Zij heeft beloofd terug
te komen; we zullen haar, onder gunstiger omstandigheden, gaarne dankbaar terugzien.
In de Letterkundige Afdeeling hield
Dr. V. Fris een voordracht over het „Wonderjaar te
Gent", naar aanleiding van een reeks artikelen onder
dien titel verschenen in den „Tijdspiegel", van de
hand van wijlen Dr. Daniel Jacobs. Het „Wonderjaar"
is het jaar der beeldstormerij 1566. Dr. Fris verklaarde, met groote helderheid, uit de economische en
sociale tijdstoestanden, de voorbereiding en het verloop van deze calvinistische beweging te Gent.
0 o s t e n d e. Onze tak heeft zijne werkzaamheden
hernomen. Het bestuur werd met algemeene stemmen
herkozen en Prof. V. D. Weghe werd verkozen als
tweede vertegenwoordiger voor Oostende.
Wekelijks wordt er nu zitting gehouden en worden
er zeer belangrijke voorlezingen gedaan of voorvoordrachten gehouden.
Vermelden we de voordrachten van de heeren De
Maeker over „De strekking van het tooneel"; Van
Mullen over „Heyermans en zijne werken". De voorlezingen van Dr. Van Oye „Balders dood", bekroond
in den prijskamp voor tooneelletterkunde door de stad
Antwerpen met den Zen prijs; van Prof. V. D. Weghe
„Van het schoone Griekenland"; van den heer Verschelde „Botjes bakken" door Heyermans.
Al deze voordrachten en voorlezingen bekwamen
den grootsten bijval en getuigen van de groote werkzaamheid en den ijver, waarmede onze leden bezield
zijn. Alles voorspelt, dat dit jaar een zeer vruchtbaar en nuttig jaar zal zijn.
Ook de lessen der Hoogeschooluitbreiding worden
druk bijgewoond. Prof. Van Hauwaert uit Gent is
begonnen met eene reeks van 4 lessen over Schiller.
Na hem zullen optreden Dr. Lefevre, prof.; Dr. Van
Oye, varier en zoon, medici; Prof. V. D. Weghe en
Dr. Verdeyen, prof. Er zal dus een zeer groote verscheidenheid zijn in de onderwerpen.
L i e r. In October hervatte onze Afdeeling hare werkzaamheden. Van vroeger blijft ons nog een woord te
zeggen over de door den heer Baele, telegraaf-ontvanger, gehouden voordracht over de X-stralen. Talrijke schoone proefnemingen gedaan met de toestellen
van het huis Coock van Brussel, helderden deze zeer
belangwekkende voordracht op.
Den 18en October las de heer Verschoren, voorzitter, zijne welgeslaagde novae voor: „Maandag
vieren", waarin hij zijn opmerkingstalent eens te meer
bevestigd heeft.
Den 21en November hield de heer De Bosschere,
algemeene secretaris der Volksuniversiteit te Antwerpen en leeraar aan de Normaalschool te Lier, eene
voordracht met lichtbeelden over Parijs. In eene
sierlijke, ongekunstelde taal onderhield de spreker een
talrijk en uitgelezen publiek en deed een echt kunsttoertje in de Fransche hoofdstad.
Do o r n i k. De Vlaamsche Kring te Doornik heeft
zich bij gelegenheid van haar 15-jarig bestaan aangesloten bij het A. N. V.
Wetenschappelijke verhandelingen van de
Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding.
Deze verhandelingen zijn de voortreffelijkste wetenschappelijke lectuur uit 't Vlaamsche land. Ze worden zooveel door Noord- als door Zuidnederlanders
gewaardeerd.
Elke maand verschijnt een nummer van ongeveer
40 bldz.
Een jaargang: voor Belgie ft 3; voor Nederland
f 1.80. Een afzonderlijk nummer: voor Belgie 25 centiemen; voor Nederland 15 cent.
Inschrijving te nemen in den „Nederlandschen
Boekhandel", Sint Jacobsmarkt, 50, Antwerpen.
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ZUID-AFRIKA
Nederlandsch of Afrikaansch.
Wij hebben in Neerlandia al dikwijls dit onderwerp — Nederlandsch of Afrikaansch in Zuid-Afrika
— behandeld, en komen er nu op terug, omdat de
strijdvraag in de Kaapkolonie weer aan de orde is.
Ons Land is er de laatste weken vol van geweest.
Voorstanders van Nederlandsch en Afrikaansch staan
tegenover elkander, al zeggen die van het Nederlandsch: wij vinden 't best, dat 't Afrikaansch bevorderd wordt; en die van 't Afrikaansch: wij vinden 't
best, dat 't Nederlandsch, bevorderd wordt. Maar de
eersten willen het Nederlandsch als de algemeene beschavingstaal van den Afrikaander erkend hebben,
met het Afrikaansch, de spreektaal, als een onderdeel,
al of niet een dialect geheeten, daarvan; de laatsten
willen het Afrikaansch als de eenige taal van de Afrikaanders erkend hebben, en het Nederlandsch als naverwante vreemde taal, waarvan de beoefening noodig
is om het Afrikaansch te voeden, aan te vullen.
De Neerlandici om ze even zoo te noemen —
schoon in Zuid-Afrika, indien wij ons niet vergissen,
nog ver in de meerderheid, worden in den strijd, zooals die in den laatsten tijd in Ons Land aan het licht
treedt, slechts vertegenwoordigd door prof. dr. W. J.
Viljoen, en de Africani door een heele keurbende,
samengekomen om in de Kaapkolonie, in navolging
van het genootschap, te Pretoria opgericht, een Afrikaansche taalvereeniging te vormen. Dan zijn er nog
eenige mannen, die, met of zonder naam, in ingezonden stukken zich bij deze of gene partij scharen; en
ook onder deze zijn de vrienden van het Afrikaansch
als hoofdtaal het talrijkst.
Wij zijn 't met prof. Viljoen eens, en hebben dat
in Neerlandia meer dan eens gezegd, dat wij hier
in Nederland belangstellende toeschouwers zijn en
ook toeschouwers blijven moeten. De strijd moet onder Airikaanders uitgevochten worden. Vraagt men
aan Nederlanders raad of voorlichting, dan zal men
ze gewoonlijk bereid vinden ; en natuurlijk kan men
hier te lande een meening over het vraagstuk hebben.
Maar in het gedrang begeven wij ons niet; we
kunnen er geen goed mee doen. Zoo is, mogen wij
wel zeggen, de houding van het overgroote deel van
de belangstellenden hier.
**

Belangstellen doen hier alien in de zaak, wie voor de
-toekomst van hun taal hart hebben. Het is waarlijk
geen kleinigheid, de vraag of een taal van Nederlandschen stam zich over een uitgestrekt gebied, dat
met het gebruikelijke „van de Kaap tot de Zambesi"
nog te klein genomen wordt, zal handhaven, en in
welke verhouding die taal tot ons Nederlandsch zal
staan.
En hierom is de gedachtenwisseling, waarvan Ons
Land verslag geeft, voor ons van ongemeen belang,
omdat er zich van weerszijden groote gehechtheid
aan of althans groote waardeering voor het Nederlandsch uitspreekt. Wij kunnen daarom niet instemmen
met hen, die in deze voorstanders van het Afrikaansch
vijanden van het Nederlandsch zien.
Alvast een uiting uit het kamp van de voorstanders
van het Afrikaansch willen wij hier, met voldoening,
vooropstellen. Zij is van procureur J. a van der
Horst, den voorzitter van de vergadering, waarop di
Afrikaanse Taalvereniging opgericht is. Zij geldt niet
alleen onze taal, maar ons heele yolk. Hij zeide:
1k vrees dat di geskiedenis van onze Hollandse
voorouders ni genoeg deur ons gewaardeer word
ni. Dit is waar, ons weet almaal van di 80-jarige

oorlog te'en di Spanjaarden en roem di heldedade van di Verenigde Nederlanden, maar bij weinige is daar 'n besef van wat dit Nederland beteken het ver di beskaving in Westelik Europa.
En ik wil graag vandaag hier se, dat ik di Nederlande roem ni alleen ver di historiese verleden
maar ook ver di roemrijke heden. Di dag van
wereldmagt en di aanzien wat magt breng, is verbij, maar wat ik veel hoger skat en wat di wereld kom om veel hoger te skat, word daar betrag. In geen ander land ter wereld, durf ik se,
is di begrip van vrijheid in alle opsigte in sulke
hoge mate ontwikkeld als in di Nederlande, en
waar hulli vandaag hulli toeleg op di bevordering
van di welstand van di ingezetene, meen ik, dat
hulli een eerste plaas inneem in di rij van volken.
Deze erkenning doet goed, omdat zij zoo zeldzaam
is. Ons verleden is schoon, maar ons heden mag er
ook wezen. Er zou zeker heel wat meer van gezegd
kunnen worden dan de heer van der Horst te pas
bracht. Wat onze schrijvers, schilders en musici voortbrengen, de mannen van de kunst in het bedrijf, onze
geleerden niet te vergeten, — die allen, en anderen
meer, geven ons land van heden een waardij, die
ook erkend wordt bij die tot oordeelen bevoegd zijn.
Dat woord, op de vergadering te Kaapstad gesproken,
waardeeren wij met dat al.
***

Maar nu wordt tijd, dat wij de Afrikaanders zelf
tegen elkaar aan het woord laten. Vooreerst volge
hier dan een kort overzicht van een opstel van prof.
Viljoen in Ons Land van 3 November, over de vraag:
„Wat is nu eigenlik onze taal?"
Wat men Hoog-Hollandsch, Vereenvoudigd Hollandsch en Afrikaansch noemt zijn slechts „verschillende fazen voor 't zelfde voorwerp". De taalvereenvoudiging heeft aan het wezen van het Nederlandsch
niets veranderd. Het is een wijziging van de schrijftaal, om haar meer met de beschaafde spreektaal . in
overeenstemming te brengen, gelijk reeds vroeger herhaaldelijk geschied is. De beoefening van het Nederlandsch is er aanzienlijk door verlicht.
Daarmee is voor ons in Zuid-Afrika zeer veel
gewonnen. Want, zonder dat de band van taaleenheid met de 13 miljoen Nederlandssprekenden
in Europa en de 40 miljoen in Oost en West, die
onder nederlandse invloed staan, verbroken, of de
schat van Neerlands kultuur, dat wil dus zeggen
van de gehele beschavingsgeschiedenis van het
nederlandse yolk met zijn rijke kunst en letteren,
ons ontvallen is, hebben we door deze beweging
het recht verkregen, in onze schrijftaal op te nemen al die kernachtige woorden, zegswijzen en
uitdrukkingen, aan onze volkstaal eigen, waarvoor de algemene taal of geen woord of geen
even juist en krachtig woord bezit.
En het Afrikaansch?
Men kan zich, evenals in alle beschaafde Ianden, ook te onzent in zijn gewone spreektaal
blijven bedienen van een beschaafde vorm van
onze volkstaal, zonder die voor schriftelijke doeleinden in de plaats van het Nederlands te willen
stellen... Men kan zelfs verder gaan, zonder schade te doen aan de algemene taaleenheid, en alles
wat tans op de tong leeft in den vorm van yolksverhalen, sprookjes, vertelsels, fabelen en wat dies
meer zij, in hun echt Afrikaanse geur en kleur
bijeenbrengen. Men kan zelfs zijn volksgedichien,
romantiese verhalen en dorpsvertellingen in onvervalst Afrikaans stellen.
Op school behoorde ook het Afrikaansch bij de
Nederlandsche taalles te pas gebracht to worden; dan
zouden de kinderen „gauw zien, hoe gering 'de ,af-
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stand is, zelfs voor Afrikaners, tussen onze beschaafde spreektaal en de hedenaaagse vorm van onze
schrijitaal".
De beweging om het Afrikaansch als schrijftaal
niet naast, maar inplaats van het Nederiandsch te
stellen is echter af te keuren. Nadat de Afrikaanders
voor 01 tegen de vereenvoudiging
pas een taalstrrid
hebben cioorgemaakt, brengt zij opnieuw verdeeloiheld. Was het Afrikaansch in eigen runs alleen meester, of waren de Afrikaanders „min of meer eenstemmig voor het Afrikaans", dan zou men tegen cue
beweging alleen kunnen aanvoeren, dat wij daarmeae
„de geweldige invloed van een kultuurtaal prijsgeven".
Maar er is in de verste verte geen eensternanglieid.
Verreweg de meeste Afrikaanders zoucten, tusschen
Afrikaansch en Lngelscii moetende kieLen, onvoorwaardelijk aan Engelscn ae voorkeur geen. Men
zou dus niet alleen den invloed van de Necierlanascne
beschaving verdiezen, maar ook den stain van een
groot deel der Afrikaanders, van de mannen van den
kansel o. a. In den strrid om gelijke taalrechten voor
het Hollandsch zou men dan verzwakt staan.

Dat wij het Afrikaans een goed hart toedragen,
is recht en billik; dat wij t zoeken te zurvel en
van alle vreemde smetten in de vorm van barbarismen en anglicismen, die 't aankiev en en oatsieren, is prijzenswaaruig, is plicht. Maar in geen
geval mag onze ijver daarvoor een bron zij n van
verzwakking onzer natiodale eenneia oi verbreking van ae band van stameenheia met het nederiandse yolk.
Intusschen is het ook plicht te waken tegen verwildering van de volkstaal, het Afrikaansch. in dat wordt
hoog tijd. Want de verbastering onder Engelschen invloect, het dooreenhaspelen van de twee talen, is al
ver gevorderd, vooral onder het jongere geslacht,
gevolg voor een goed deel van het slectite oncterwijs in het Hollanasch, en het gebruik van het Engelsch als voertaal van het onderwijs zoodra het Hallandsch sprekende kind op school komt. Hervorming
van het onderwijs is dus noodig.
Maar die zal men alleen kunnen verkrijgen, alai de
Afrikaanders het eens zijn over de vraag, wat eigenlijk hun taal is.
Dus einidgt prof. Viljoen zijn betoog. Het antwoord op die vraag heeft hij al gegeven: Nederlandsch blijve de taal van den Afrikaander, met Afrikaansch als de vorm, waarin hij zich in het dagelijksche leven uit.
***

Van de voorstanders van het Afrikaansch als schrijitaal, als de eenige taal van het Afrikaander yolk,
hooren wij eerst dr. D. F. Malherbe, die te Wellington „in en o'er" het Afrikaansch een voordracht heeft
gehouden. Het woordelijke verslag van zijn rede beslaat in Ons Land bijna 5% kolom. Wij moeten ons
dus zeer beperken. Bovendien is dr. Malaerbe's voordracht hooldzakelijk bestemd om de meerderheid zijner
landgenooten te genezen van hun geringschatting voor
hun volkstaal. En dat is, vertrouw en wij, voor de
meeste lezers van Neerlandia niet noodig.
In een bevattelijk wetenschappelijk betoog tracht de
jonge taalgeleerde de Afrikaanders te beduiden, dat
hun Afrikaansch geen dialect, maar wel degelijk een
taal is; en een taal die gehoord mag warden. Als
ze maar niet verbastert, gelijk ze 't maar al te erg,
onder invloed van het Engelsch, bezig is te doen.
„Nie alleen is dit Engelse woorde me", zegt hij,
„maar Engelse idiome dring in ons taal bij dusijne,
wat 'n bewijs is daarvoor, dat di mense begin Engels
te dink — ontmoedigend voorwaar!" Maar ook net
verhollandschen van het Afrikaansch keurt hij af;
b.v. ontneemt men hier en daar het Afrikaansch een
zijner grondkenmerken, de dubbele ontkenning, it
geen hij aan den invloed van het Hoilansch toescitrijlt.
Het Afrikaansch is, volgens dr. .Malherbe, geen dialect van het Nederlandsch. Het staat tot Nederiandsch
in een geheel andere verhouding dan b.v. het Zeeuwsch,
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Groningsch enz. Uit vermenging van een aantal
Nederlandsche dialecten en onder den invloed van
Fratisch, ouitsch, Portugeesch, Maleisch, om van
iu000riirigentalen te zwijgen, is het Afrikaansch als
eeu nieu we taal ontstaan; gevormd voor een goed
deel ook onder den invloed van een sctirijitaal, de
Malherbe heeft nog een reden, waarom het Afrikaansch als taal en als schrijftaal erkena moet warden. W'aarom, vraagt hij, heat men in andere landen
een algemeene schrijftaal ingevoerd? Om boven de
dialecten een taal te hebben, die voor alien verstaanbaar is; en het streven is altijd geweest om zoo veel
mogelijk die algemeene schrijftaal tot de spreektaal
van alien te maken, met verdringing van de aialecten.
Het doel is dus een algemeene spreektaal. Welnu,
heett dat doe! reeds verwezenlijkt. „lmniers, ons het in algemene spreektaal. Ons het dus
reeds di einddoel bereikt, waarnaar alle Linden van
Europa vooruitzien. Ons moet net di spreektaal skrijwe en dan het ons alles".
Aan het slot de vraag, wat de verhouding tusschen
de beweging van het Afrikaansch en het vereenvoudigde Hollandsch dient te zijn. Ziehier dr. Malherbe's
antwoord:

Ek is principieel te'en di idee van di vorming
van 'n toekomstige skrijftaal deur vereenvoudiging,
dus deur toenadering van hollands tot Afrikaans,
want di so gewonne resultaat sal gebaseer wees
op 'n fondamen.t wat in di lug! swewe. Di grate
moeilikheid ver di Afrikaner is di Hollandse
grammatica, di ver horn als onoverwinnelik toeskijneade vormleer. Hoe vereenvoudigd ook di
vormleer sal gemaakt word; so moet dit geen
Hollandse maar wel Afrikaanse vormleer en syntaxis wees, wat als enige basis ver 'n toekomstige skrijitaal kan en rnag aangenome worde.
lntussen trek di Mrikaanse faalbeweging geenszins teen Hollands op nie, maar wil di vereenvoudigde rigting tegemoet kom, ja, sij beskouw
dit absoiuut noocisakelik, dat di twee rigtinge
binne korte tijd sal amaigameer.
In de redeneering, waarmede de heer van der Horst
de vergadering opende, waarop te Kaapstad di Afrikaanse Taalvereniging is gesticht, verlangde hij, dat
de Afrikaanders in Parlement, synode en vergadering
Afrikaansch spreken; dat het Afrikaansch in ae rechtzaal gehoord wordt. Bij het algemeener gebruik zou
het Atrikaansch zich ontwikkelen. Brengt de ontwikkeling mede, dat het Afrikaansch als spreek- en schrijftaal weer nader tot het Hollandsch komt, dan zou hij
er zich over verheugen.
Onder de sprekers op de vergadering treffen we
ook dr. Malherbe aan. Wij weten nu wat hij van de
zaak denkt. Hoe sterk hij voor het Afrikaansch voelt,
bleek pit wat hij zeide, naar aanleiding van pro!.
Viljoen's pleit om zich niet van de dertien millioen
menschen, die Nederlandsch spreken, los te scheuren.
Daar voelde dr. Malherbe wet voor, maar, zeide hij,
honderdmaal liever scheurde hij zich los, dan met
een leven van akelig parasietendom voort te gaan.
Dc eene spreker voor, de andere na gal zijn instemming met de oprichting van een Afrikaansche
taalvereeniging te kennen. Ds. P. de Waal, van Leipoldtville, zeide, dat hij in zijn gemeente, staat hij
niet op den kansel, bijna uitsiuitend Airikaansch
spreek!. De eerw. van Niekerk, van Kaapstad, zeide,
dat hij op zijn school het Afrikaansch als voertaal
van het onderwijs gebruik!.
Wat er verder gesproken werd kunnen wij daar
laten, aangezien de beginselen, waarover men het eens
was, neergelegd waren in het verslag van een corn-.
missie, die de vergadering voorbereid had, welk verslag aan het eind eenstemmig aangenomen werd.
Iiet hoofddoel van de vereeniging, zoo heet het in
dat stuk, is, het gebruik van Afrikaansch als spreeken schrijftaal aan te moedigen. Daartoe moet zij o.a.
trachten:
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(a), Om merle-Afrikaners 4e o'ertuig, dat di taal
van di Afrikaner y olk Afrikaans is en dat dit, as
sodanig, erkenning en ondersteuning. van Afrikaners verdien.
(b), Om Afrikaanse ouers daarop te wijs dat,
waar Afrikaans ni di huistaal is ni, di Kinders
daar gewoonlik alleen Engels praat en lees en
ernstig gevaar loop om, behalve hulle moedertaal, ook hulle nasionaliteit heeltemaal prijs te
gee.
(c), Om te help om verdienstelike Afrikaanse
boeke, liedere, en ander geskrifte uit te gee en
te versprei.
(d), Urn te sorre dat, deur middel van 'n komitee daartoe aangestel deur di vereniging, elke
week in Ons Land en elke maand in de Goede
Hoop, interessante leesstof in Afrikaans sal v erskijn.
(e), Om alle vrinde van Afrikaans aan to moedig om die taal so suiwer te praat en te skrijwe
as hulle kan, en viral om di gebruik van vreemde woorde en idiome te vermij waar bekende
Afrikaanse woorde en idiome kan dien.
(1), Om daarvoor te ijwer, dat deeglike anderrig in Nederlands op onse skole gegee word,
daar Nederlands di hoofbron van Afrikaans is en
opdat Afrikaners so gemakkelik moLnlik toegang
mag he tot di rijke Nederlandse literatuur.
(g), Om 'n strenge wetsbepaling te erkrij dat
nimand tot di Civiele Dienst sal toegelaat word
ni, tensij hij 'n redelike kennis van Afrikaans en
Nederlands het.
(h), Om kragtig saam te werk met alle ander
vereniginge wat speciaal vir di bevordering van
Afrikaans ijwer, en ook om in harmorne te werk
met di Z. A. Taalbond, di Afrikaanse Christelike
Vrouwen Vereniging en alle ander sulke liggame
wat betreft di uitbreiding van Hollands in ens
land.
(i), Om alle ander doeltreffende middele te gebruik vir di versterking, ontwikkeling en bevordering van di taal.
***
Zoo is dan den 3en November di Afrikaanse Taalvereniging te Kaapstad ontstaan. En het lijkt of de
beweging in he Kaapkolonie meer aanhangers zal
vinden dan in Transvaal. Den 10en Nov ember is er
te Prins Albert reeds een tweede vereeniging opgericht. Het is waar, dat de Afrikaanders in ransvaal
het in hun bestaan veelal nog te hard hebben om zich
met taalkwesties bezig te houden.
De tijd zal leeren wat er van de beweging wordt.
Naar de uitlatingen, over en weer, te oorueelen, zouden wij zeggen, dat de samenwerking van di Afrikaanse Taatvereninging met lichamen ter bevordering
van het Nederlandsch, als de Z.-A. Taalbond, zeer
wel mogelijk is. Beide verlangen degeliik onderwijs
in het Nederlandsch, beide zien in het Nederlandsch
de hoofdbron van het Afrikaansch. En een overtuigd
voorstander van het behoud van het Nederlandsch
als prof. Viljoen vindt er niets tegen, dat het gebruik
van een zuivere Afrikaansche spreektaal en een Afrikaansche volksletterkunde bevorderd wordt. Kunnen
de partijen dan niet een heel eind weegs samengaan?
Meer zullen wij er voorloopig niet van zeggen.

OOST-INDIk
Uit de Indische begrooting.
Indien de begrooting van Neder1.-Indie ook door
de Eerste Kamer zal aangenomen worden, zullen, op
onderwijsgebied, eenige belangrijke veranderingen verwacht mogen worden.

De Regeering heeft zich n.l., meer dan tot dusverre,
het voorbereidend onderwijs aangetrokken en daarvoor een niet onbelangrijke som op de begrooting gebracht, bestemd om te worden verdeeld ander de reeds
bestaande particuliere inrichtingen voor voorbereidend
onderwijs.
Voor het in aanmerking komen eener rijkstoelage
zijn eenige regelen gesteld:
1 0 . moet de school gelegenheid geven tot k o s t elooze toelating van kinderen van onver- mogende Europeanen, tot een aantaldatten
minste even greet is als dat der schoolgeld betalende
leerlingen;
20 . moet het hoofd der school voldoen aan billijke
eischen van bekwaamheid en geschiktheid;
30 , meet het schoolhoofd worden bijgestaan door
ten minste een helpster, wanneer het aantal leerlingen
meer dan 12 bedraagt; terwij1 dienaangaande in geval
van greater aantal leerlingen vaste regelen zijn gesteld;
40 is de toelage voor de hoofden en helpsters bepaald op achtereenvolgend f 50.— per maand en van
f 15.— tot f 10.— per maand.
De toelage zal met de helft worden verh o o g d, wanneer aan de school een afzonderlijke
cursus verbonden wordt, waarin aan kinderen
van inlanders en met dezen gelijkgestelden, op
andere uren dan aan de Europeesche leerlingen voorbereidend onderwijs wordt gegeven. De bedoeling is
echter, dat directe bevordering van de kennis der Nederlandsche taal bij de . inlandsche bevolking zich
vooralsnog niet verder meet uitstrekken dan tot de
hoogere lagen dier bevolking.
Daar er ult0 1905, 58 particuliere scholen voor voorbereidend onderwijs in werking waren met 58 hoofden en 194 helpsters, en er aangenomen werd, dat
het 2/3 dier scholen zou overgaan tot de oprichting
van een afzonderlijken cursus voor inlanders, werd
de gevolgtrekking gemaakt, dat een rijkstoelage van
I 56500.— per jaar zou noodig wezen. Vermits echter tevens worth aangenomen, dat in 1907 eerst de
helft der scholen veer de bovenbedoelde toelage in
aanmerking zal kunnen worden gebracht, werd gerekend, dat voor dit jaar met f 28060.— zou kunnen
worden volstaan.
Wanneer hierbij in herinnering wordt gebracht, dat
de voorbereidende scholen in Indic bov enal beoogen,
de kennis van de Nederlandsche taal
onder de Indische jeugd te bevorderen, mag de aanneming van dezen maatregel zeker wel op prijs worden gesteld.
Ook het onderwijs aan inlanders bleek ditmaal een
onderwerp van bijzondere zorg voor de Regeering.
Zooals bekend mag worden geacht, zijn er thans
twee soorten van inlandsche gouvernementsscholen,
de eigenlijke volksscholen (2de klasse), met zeer eenvoudig leerplan en Brie klassen, en de scholen der
le klasse met meer uitgebreid leerplan en vijf klassen,
waar uitsluitend door inlandsche onderwijzers wordt
les gegeven. De kweekscholen voor inlandsche onderwijzers voorzien veer een goed deel in de behoeften
aan onderwijzend personeel; op geen dier scholen
werd tot nu toe onderwijs gegeven in de Nederl. taal,
behalve dan vroeger (tot 1886), op de kweekscholen.
Het voornemen is nu het aantal 2de klasse scholen,
dat thans ruim 300 bedraagt, in de toekomst uit te
breiden met 700; terwijl voor 1907 reeds gerekend
wordt op eene uitbreiding met 186 dier scholen, waarvoor f 583000.— meer dan tot nu toe op de begrooting
is uitgetrokken. Voorts zijn nog:
veer goede handleidingen voor het onderwijzend
personeel;
voor de instelling van schoolbibliotheken en v erschaffing van goede lectuur aan de inlandsche bevelking;
voor verbetering van de positie der niet opgeleide
hulponderwijzers en kweekelingen;
voor verbetering van de schoolgebouwen en voor
enkele andere behoeften;
I 73759.— op de begrooting gebracht.
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Verder zullen de scholen der le Hasse hervormd
worden.
In de 3de, 4de en 5de klassen Bier scholen za1
voortaan gedurende enkele uren per week, toenemende
met de hoogere klassen, les in het Ned e rlandsch gegeven worden, terwijl aan die
isle klasse scholen zal worden toegevoep.,d een zesde
waar gedurende den gewonen dagelijkschen
schooltijd (5 uren) in hoofdzaak slechts N ederlandsc li zal worden onderwezen en verder
een zeker aantal lessen zal worden gewiid aan herhaling of uitbreiding van het in de vorige vijf klassen geleerde in andere vakken.
Daarvoor zullen aan iedere 1 ste klasse school twee
Europeesche onderwiizers verbonden worden ; men
rekent, dat die hervorming in 1907 voor 20 van de
50 bestaande 1 ste klasse scholen zal kunnen worden
ingevoerd.
De gezamenliike kosten van dezen maatregel worden voor het komende jaar geraamd op f 43200.—.
In verband met het vorenstaande zullen ook de
kweekscholen voor inlandsche onderwijzers moeten
worden uitgebreid en zal w e d e r onder w ij s i n
het Nederlandsch aan die scholen moeten
worden gegeven, waardoor alzoo wordt teruggekeerd
tot het stelsel, dat tusschen 1872 en 1886, reeds gellend was. Het voornemen is het aantal leerlingen der
bestaande kweekscholen te verhoogen en wel te Ban
doeng van 51 tot 100, te Djokjokartaen te Probornggo van 75 eveneens tot 100; terwijl de opricht;ng
eener nieuwe kweekschool te Semarang in uitzicht
wordt gesteld.
Voor die toeneming van het aantal leerlingen, V031vermeerdering van het onderwii7end personeel, ook
voor het onderwijs in het Nederlandsch, en voor
enkele benoodigdheden meer, wordt bijna f 430001.—
m6er op de begrooting uitgetrokken.
Aangezien door de uitbreiding van het aantal 2de
kllsse scholen, zelfs met 700 in de toekomst, nog op
verre na niet voldaar zal ziin, aan den eisch tot allerwege gegeven onderwijs, en de kosten tot voldoening
aan dien eisch te be7warend voor de schaNA zouden
ziin, zal er een proef worden genom en met de oprichting van inlandsche gemeentescholen, voorshands
in enkele deelen der reside r/WTI Preanger -regentschappen, Cheribon, Kedoe en Kediri; voor die proef is
f 20101.— uitcetrokken.
Wordt nu nog vermeld, ten slotte, dat voor oprichenkele benoodigdheden meer, wordt bijna f 43000.—
trokken, dan is hiermede een overzicht gegeven van
hetgeen de Regeering van voornemen is voor het
onderwijs
meer dan tot heden te doen.
Wij onthouden ons van o pmerkingen, omdat het
ons niet bekend. is hoe het Groepsbestuur
over al deze maatregelen denkt, maar meenden toch
in het orgaan van het Verbond in het licht te moeten
stellen, welken kant de Regeering uitgaat, ook in zake
het onderwijs in het Nederlandsch
aan de, door haar daarvoor geschikt geachte, lagen
der inlandsche bevolking.
t‘l-f

Van ' t Groepsbestuur.
In de bestuursvergadering op 11 September werd
besloten de gesubsidi'erde FrObelscholen te verzoeken
het Groe psbestuur tweemal 's jaars een staat te zenden, volefens een door de vergidering vasfgesfeld
model, houdende gegevens omtrent den geldelijken
toesfind, het bedrag der schoolgelden enz.
Namens de ontbonden Vereeniging tot oprichting
en in stand houding van Vacantiekolonies in WestJava werd medegedeeld, dat van het kassaldo een
derde deel, zijnde f 2534,50 aan de Groep zal worden
geschonken ter ondersteuning van het voorbereidend
onderwijs in West-Java.
Deze gift werd onder dankbetuiging aanvaard.

309

Besloten werd nog de van de Boeken-Commissie te
Rotterdam ontvangen boeken aan de Afdeeling Batavia aan te bieden ten behoeve der Volksleesgezelschappen.

De Chineezen-School Tiemersma.
Bij een niet vooraf aangekondigd bezoek aan de
school door een drietal leden uit het Groepsbestuur
waren alle 32 leerlingen in de school aanwezig. Enkele leerlingen hadden reeds vroeger les gehad, zoodat na dit eerste bezoek nog geen gevestigd oordeel
over het „ onderwijs kon worden uitgesproken. De
Commissie besloot de school eens per maand te bezoeken. Er is nu een leerkracht met akte L. 0.

Redactie Ons Volksbestaan.
De heer Mr. Dr. W. M. G. Schumann zag zich
wegens drukke werkzaamheden genoodzaakt, de redactie van Ons Volksbestaan neer te leggen. De heer
Valette, bestuurslid der Ind. Groep enonder-voorzitter der Afdeeling Batavia, werd bereid gevonden
zich in het vervolg met die taak te belasten.

Ingezonden.
T i e 1, 15 November 1906.
Aan de Redactie van Neerlandia.
Aangenaam zou het mij zijn eens te vernemen op
welke gronden eigenlijk woorden als to ename
enz. door den heer Janssen van Raay worden uitgemaakt voor vreemd gebroed, dat buiten de grenzen
moet gehouden worden, al tracht het ook binnen te
dringen door zich als Nederlanders te „verkappen".
Ik kan niet goed inzien, waarom zune woorden niet
evengoed als echte landskinderen beschouwd moeten
worden als uitgav e, a f sp r a ak e. d., aan welke
nog niemand, geloof ik, het Nederlanderschap ontzegd
heeft. Het is mij wel bekend, dat de heer J. v. R. met
zijne veroordeeling niet alleen staat, maar niemand
heeft m i j nog kunnen zeggen op welke overwegingen
dat vonnis berust.
Hoogachtend,
Uw Dw.,
Z. C. DE BOER.
De Redactie zou het dr. de Boer graag willen zeggen, als zij het zelf maar goed wist. Waarschijnlijk
zal de inzender voor dat geval een onm2rking harentwege onder het artikel van den heer J anssen van Raay
hebben gemist en ronduit gezegd, deze zou er niet
hebben misstaan. Maar 't wordt zoo ontmedigend
altijd hetzelfde of jets anders in denzelfden geest te
moeten zeggen. Het grootste aantal taalstukken wordt
dan ook met dank voor de goede bedoeling teruggezonden.
Misschien welt iemand kort en bondig het vonnis
over toename en konsorten toe te lichten. Maar kort
en bondig, want dergelijke kwesties hooren eigenlijk
niet dan bij uitzondering in ons maandblad.
Its
N4

Sinterklaas.
Ik wist wel dat St. Nicolaas oud was; maar dat
in het jaar 1360, de kinderen al een vrijen dag kregen, ter eere van zijn verjaardag — neen dat wist
ik niet.
Maar het is een groene ouderdom, hii bliift jong
van hart. De reden van die eeuwige jeugd ligt in
anderen een klein genoegen te bereiden.
Nog altijd vragen de kinderen een beetje hoof, dat
ze zelf in hun schoen stoppen; ze zetten dien onder
den schoorsteen en zeggen: „'t is voor het paard van
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St. Nicolaas". Een kleine iongen vertelde mii, dat hij
's nachts had gezien de scividuw van den kop van
het paard van St. Nic, en dsdeliik onder de dekens
was gekropen, omdat hij vreesde niets te kriten als
hij te nieuws gierig was.
Uit veel herinneringen aan St, Nicolsas denk ik aan
een avond, then ik was uitgenoodi gd bij een par
oudere vrienden, grootouders met een vierisrigen
kleinzoon. 1k had voor hem Pen olifant meegebracht,
van pallier msche, wel een halve meter grant.
De licbten in de feestkamer Awren alien ongestoken.
Op een groote tafel was van grorte erg Heinere beeken een piramide gebonwd, met witfe Wellakens overdekt, en op die tranpen lsgen groote en Heine gescb enken voor allerlei leeftiid.
Een laag klein tafeltie schoof ik vooraan. hedekte
het met een servet, en daaron zette ik den olifant ......
Nog bleven de dubbele deuren toegeschoven, ik antsnante naar den gang, want een getrouwde non en
dochter van den huize kwamen met hun kinderen den
tra p op.
De kinderen zongen:
St. Niklaasje Bisschop
let je hooge mats op,
Rijd er mee naar Amsterdam
Van Amsterdam nan r Spanje.
Appeltjes van Oranje,
Peeren van den hoogen boom.....
Maar ze waren al in de voorkamer en konden het
very niet uitzingen van pleizier.
De grootouders lachten om de drukte, de kinderen
werden opgesteld achter elkander mar lteftiid, de
kleinste vooraan. En de deuren van de aangrenzende
kamer werden opengeschoven
„Die olifant is zeker voor mi; " rien de oadste. Hii
vergat waarliik, dat hij het volgende jaar naar het
gymnasium zou gaan.
Al de kinderen aan het bewonderen van den of;font, tot 7e de chocolade letters van den kleinste er
nalst zagen liggen.
Leuk zeiden zij: „de Want is voor Jan".
Op de groote tafel vond ieder ziin ceschenk. met
wat lekkers er bij; chocola- en suikerficuren, borstplaat en harten, taschjes en verfdoos, platen en prenteboeken, marseniin en boferletters.
In een grooten kring zaten wij alien de vreugd van
het jonge volkje te geniefen.
Soms werd de kamerdeur halverwegen geopend, en
een oazichtbare hand wierp appelen, nooten, suikerfieuurtjes enz. over den grand; dan zongen de kinderen:
..St, N'colassie, bonne, bonne, bonne,
nooi wat in de lege tonne,
Oooi wat in de huizen,
Dan grabbelen we als katten en muizen".
En ze voegden de load hii het woord.
Dsar werd voor mii een pakje bilnengebracht,
kinderliik toegepakt in grruw papier, Er kwam een
bloemvaasje uit met vioolties gevuld. Ik keek eens
rond en zei: „Jan 't is tech lief van jou?"
Hij klapte in de handjes. „Ja. Zelf gekocht in de
passage". — En hij danste van vreugd, dat ik het
zoo goed geraden had.
Weer kwam een pakje voor mii. Bijna lie! ik het
vallen, daar het 700 zwair was. Kline Marie srboot
te hulp en flaisterde: ,,'t Is een plomb"„ 1k opende 1-et
nak en vond het raaikusEen door haar keurig bewerkt,
mef louden voetstuk.
En die glinsterende kinderoogen, dat genot van zelf
jets te hebben b-dacht en uitgevoerd, dat is de stemming van St. Nicolaas.
Een eigen beschilderde kop en schotel, kwsm ander
nit de g arde van een not met bloeiende rlant; en
grootvader wan eerst niet hebben, dat de mDoie nhnt
zou vernield worden. Het was een present voor bem.
Grootmoeder kreeg „een nieuw belangrijk portret"
en ze keek verlegen rond, omdat ze het portret nit

herkende. Het was de beeltenis van onze hooggeerde
ioningin Emma, then nog de verloofde van Z. M.
Koning Willem drie.
De eene verrassing volgde op de andere. de avond
vloog om, en de vigilante werd aangekondigd om de
gasten te halen. Mama had een groote mand laten
binnenbrengen om alle geschenken in te pakken en
mee te nemen, ieder brscht het zijne om het goed verzorgd te weten, en niemand lette op kleine Jan.
7ingend en vrooliik vertrokken de gasten.
Toen ik weer in de kamer terug was, miste ik den
olifant, Vieille Jan stand Hi de canapé en zei: ,,tante
had 7oo'n heel groote mand, ik was bang, dat ze ook
de olifant zou inpakken". Hij had de canapé vooruitgefrokken en zelf al ziin schatten dsarachter gedragen.
Nu kwamen ze weer te voorschijn, tot vermaak van
de groote menschen.
Het bloemvaasje en het plomb heb ik nog, en jets
van den gear en flew- van dien avond bliiven er aan
verbonden. En ieder iaar gaat met 5 December een
geest van liefde en zelfvergeten door het land en verheldert de donkere dagen, die aanstaande zijn.
E. WIJT.
R o t t e r d a m, 5 December 1906.

Leiden, 7 Dec. 1906.
Geachte Redactie.
Daar ik wellicht een der weinigen hen, die Neerlandia steeds met genoegen van a—z lezen, voel ik
mij gedrongen het voor die oogenschijnlijk zoo weinig
beminlijke jonkvrouw on te nemen. Ik ben 't in alles
eens met den heer Koster, behalve waar 't Neerlandia geldt.
Neerlandia is niet bedoeld als een tijdschrift als de
Wereldkroniek, Eigen Hasrd e. d. Of verlangt de heer
Koster, dat Consulaire Verslagen ook pittige kwinkslagen en aardige natuur- en reisheschrijvingen bevatten. Neen, toch. Hij houde 't mij ten goede, maar als
men eenmaal de 7aak neemt zooals ze is, dan is er
ook wel een aardige zijde aan Neerlandia, net zoo
goed als aan Consulaire Verslagen, al is men geen
koopman, en al ziin ze ook nog zoo zakelijk. Evenals een efhnogra phisch museum, hoe weinig artistiek
ook ingericht, zelfs voor een leek, mits hij eenige belangsteiling toont, een aardigen kijk geeft op bet doen
en Wen van volken ver over de zee, zoo geeft Neerlandia een klein denkbeeld van 't rusteloos streven
van Groot-Nederland.
Om te beginnen lees ik in de laatste Neerlandia
een stuk „Door Vlaanderen".
Ik heb 't gelezen en herlezen en heb er veel bij
gedscht. 1k heb mij afgevrand hoe of men zich die
streken wel mag hebben voorgesteld in den tijd toen
Noord en Zuid scherp afgescheiden werden door den
SO-jarigen oorlog, toen tengevolge der gehrekkige
middelen van vervoer dat Vlaanderen voor velen zoo
iets als de andere kant der wereld moest lijken. Of
in al die eeuwen daarna wel eens een Hollander er
aan gedacht heeft, dat dat sink van Frankrijk een
verkwanseld erfdeel is van Groof-Nederland, sinds
1665 door Lodewi : k de XIV nan Frankrijk getrokl-en.
En nu. Een Nederlarder schrlift er eens over. Een
ander bezoekt het en deelt uitvoerig ziin bevindingen
mede. En zoo weten vele Nederlanders nu, mits ze
Neerlandia gele-en hebben, dat daar een braak stuk
nroot-Nederland ligt, Moge de schoone slaapster
Fransch-Vlaanderen of wel Viaamsch-Frankriik spoedig nit haar veeleeuwigen slaap worden gewekt tot
het voile bewustziin van stsmeenheid. ,Mogen vele
Nederlanders evenals ik 't verlangen in zich hebben
voelen opkomen, nu eens niet naar Rijn, Moezel,
Harz, Ardennen of naar nog vereere streken te gaan
zonder eerst eens een kijkje in dat vergeten land te
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nemen. Vergeet dan echter vooral Belgisch Vlaanderen niet.
Dan volgen historische bijzonderheden over 't oucie
Nederlandsche yolk in zijn werken en strewn. Die
stukjes van den heer Oudschans Dentz hebben geen
kunstwaarde wellicht. Daarvoor zijn ze ook niet geschreven. Toch bij aandachtig lezen is 't alsof de
oude betoovering van de daden van Geuzen; Evertsens weer over ons komt. Lezen van zulke stukjes
kan vergeleken worden met 't proeven van oude Bourgonje, vol van een fijn onnaspeurbaar bouquet. Dan
een reeks bijzonderheden vanJong-Nederland over
heel de wereld. Maar dat is reine champagne. Ziet
ge, dat geeit geen ander tijdschrift.
Men is eerzaam burger in Holland, men doet aan
politiek op tijd en 66k aan litteratuur, men volgt aandachtig zijn krantje. Ziet in allerlei tijdschriften plaatjes over Indio, en leest soms wat er bij staat. f-leeft
zich zoodoende een denkbeeld gevormd over Indio,
waar zooveel tijgers en slangen immers zijn? Weet,
dat er een Ministerie van Buitenl. Zaken is, dat zoo
of en toe in de persoon van zijn diplomates Vat deftig gaat dineeren hier en daar en 66k nog zelt festivals geeft. Dat er bovendien nog een soort consuls
is, waarvoor, dat weet men niet recht. Maar van het
doen en laten van die groote macht van Nederlanders
in den vreemde weet men heelemaal niets.
In Neerlandia nu heeft men telkens in een klein
bestek bijeen berichtjes hoe onbelangrijk oogenschijnlijk ook, uit Shanghai, Boechara, Kairo en zoo meer,
die voor den denkenden lezer meer zijn dan kietspraatjes. Men voelt zich niet meer burger van Elburg,
kiezer voor den gemeenteraad, zelfs voor de Tweede
Kamer. Men voelt meer, men voelt den poisslag van
het wereldleven der Nederlanders, men gaat mzien,
dat Nederland grOOter is dan zijn staatkundig gebied.
Het is alsof men uit het enge huis plots staat op
een wijd duin.
Wederkeerig Dienstbetoon geeft aan personen met
veel verbeeldingskracht gelegenheid geheele romans
op te bouwen uit de luttele opgaven „Veel tijd",
Weinig tijd", enz.
Het hoofdstuk „Zuid-Nederland" om van „NoordNederland" niet te spreken, verder „Zuid-Afrika"
geven aan ons Noord-Nederlanders ook weer een
ruimer blik. Belgie is voor ons maar heel kort
land der insurgenten geweest, maar voor velen was 't
eenigszins een geheim, dat daar een broedervolk
woonde met eenzelfde taal, of liever zelfde yolk zal
't over niet al te langen tijd kunnen zijn, staatkundig
gescheiden wellicht, maar niet geesfelijk.
Men hoort vaak de opmerking, dat de Zuid-Nederlandsche schrijvers meer in 't N(..orden gelezen worden dan in 't eigen land, onze letterkundigen nemen
al allerlei Vlaamsche woorden over. Omgekeerd verklaarden verschillende Vlaamsche deelnemers aan de
laatste vacantie-leergang, dat zij niet een of ander
Vlaamsch dialekt tot algemeene voertaal wilden verheffen, maar het Nederlandsch uit 't Noorden, zij 't
dat veel eigenaardige Vlaamsche woorden de meer
eigenaardig Hollandsche zouden vervangen.
Dat geeft hoop, veel hoop. Hier is een wederzijdsch
verlangen om des anders taal te eereii. Daaruit zal
na verloop van tijd een taal voortkomen zoo rijk aan
woorden, dat menig yolk hem ons benijden zal.
Hoe 't ook met Zuid-Afrika ga, of het 't HoogNederlandsch, vereenvoudigd of niet als schrijftaal
zal aannemen, of dat er een zelistandige Afrikaansche
schrijftaal zal ontstaan is feitelijk om 't even. Als het
maar geen Engelsch is. Een drukker wordend N erkeer, de uitwisseling van litteratuur zal maken dat 't
Afrikaansch Nederlandsche woorden opneemt en omgekeerd. Dan zal meer dan nu 't de taal vooral zijn,
die ons alien samenhoudt.
Stuk voor stuk alles na te gaan zou te ver voeren.
Maar zelfs de dorre ledenlijst geeft nog genoegen.
Wie hem steeds volgt merkt zoo, waar vooral Nederlanders zitten. O. a. geeft Rosario de Santa Fe een
hoogen dunk van zijn Nederlandsche ingezetenen.
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Neerlandia is dus; hoeft althans niet zoo duf te
zijn als 't er uitziet, en dan:
the fault of the Dutch,
Is giving too little and asking too much.
Hoe kan men voor f 2.50 per jaar verlangen een
ieder bevredigend tijdschrift, terwijl van dat luttel
bedrag nog voor materieelen en ideeelen steun over
de geheele wereld zoo veel noodig is.
De vereeniging mag niet meer vragen wil ze wezenlijk worden wat ze bedoelt, een uiting van het gansche Groot-Nederlandsche yolk, ze kan niet meer
geven, wil ze genoeg overhouden om naast 't uitgeven van 't tijdschrift nog wat anders te doen.
't Tijdschrift is een der vele middelen, laat ieder
mintevreden lezer het grootsche doel in 't oog houden.
Hoogachtend,
Uw dw.,
T. W. J. L. VAN ES,
Lid der Stud.-Afdeeling Leiden.

ALLERLEI EN MEDEDEELINGEN.

Treurig.
In De Prins van 24 November staat bij een
portret van mevr. Mann—Bouwmeester het volgende:
„De anders toch zoo schoone en welluidende Nederlandsche taal is buiten onze landgrenzen totaal
onbekend. Gevoig van de kleinheid en betrekkelijke
onbeduidendheid van ons landje, in vergelijking met
de overige rijken. Wij, Hollanders, die zoo prat gaan
op ons roemrijk verleden, kunnen dit, allen nationalen trots, vaderlandsliefde, eigenwaarde-gevoel en
meer van die ideale deugden ten spijt, onmogelijk
ontkennen, zonder ons belachelijk te maken! Maar
niets belet ons, het te betreuren. En voor oprecht
betreuren is er meer dan voldoende aanleiding als
men bij toeval eens bedenkt, wat deze hopelooze
doodheid van het Nederlandsch wil zeggen voor de
besten onder onze tooneel-artisten, die nu gedwongen
zijn zich tevreden te stellen met de, waarlijk niet zoo
bijster groote, waardeering hunner landgenooten en
zich eens en voor altijd hebben te spenen van ook
maar de flauwste hoop op eenige internationale bekendheid".
Treurig staat boven dit stukje. En dat is het.
Treurig dat een zoo verbluffende onwaarheid met zooveel zalving wordt voorgedragen. Alsof den schrijver
de toestand dien hij schept, lets deerde, waar hij zich
zoo onverschillig betoont tegenover de zooveel heuchelijker werkelijkheid! Hij heeit er eenvoudig de maling
aan.
„De anders toch zoo schoon en welluidende Nederlandsche taal is buiten onze landgrenzen totaal onbekend". Kan het dommer? En Vlaanderen dan? En.
Zuid-Afrika? En gedeelten van Amerika? Zijn Nederlandsch Indio, Suriname en Curacao wat de leidende
bevolking betreft niet Hollandsch? Wordt op J ava
Hollandsch gesproken en verstaan of niet? In Paramaribo? In Willemstad? Hebben niet achtereenvolgens
Brie tooneelgezelschappen onze Oost bezocht en
hebben zij daar een andere dan hun moedertaal gesproken? Is Justus van Maurik er niet verstaan en
Royaards niet, Orelio niet, en zal Albert Vogel daar
Fransch, Duitsch of Engelsch moeten spreken om te
worden begrepen? Is het een roekeloosheid van Louis
Bouwmeester om voor de tweede maal de „landgrenzen" te overschrijden, buiten welke de „toch zoo
schoone en welluidende Nederlandsche taal totaal onbekend is?" En heeft het wakkere gezelschap dat pas
uit de West is teruggekeerd daar gespeeld voor —
och, het is te dwaas om zoo voort te gaan tegenover
zooveel verbazingwekkenden onzin.
Neen, sedert eenige jaren is het Nederlandsch tooneelspelerhuis ontzaglijk vergroot. De afstanden zijn
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een hinderpaal, zeker; zij zullen ten gevolge hebben,
ongetwijfeld, dat Indie haar vaste troep of troepen
krijgt van Nederlandsche tooneelspelers. Antwerpen.
en Gent hebben hun eigen Nederlandsch tooneelgezelschap. In Kaapstad, in Stellenbosch, in Pretoria
wordt in het Nederlandsch gespeeld, door liefhebberijgezelschappen wel is waar, en deels in AfrikaanschNederlandsch, toch in onze taal, al is die niet
altijd de geschoolde, maar nog springlevende taal
van het kleine moederland. Ernstig is reeds besproken in hoever eene reeks voorstellingen van
twee Hollandsche tooneelspelers in Afrika raadzaam was; men spitste zich ginder reeds op hun
komst. En Vogel zal daarheen gaan, terugkeerende
uit de Oost, op weg naar de West en als de tijd het
hem toelaat, naar het hart van de Vereenigde Staten.
Wij, Hollanders, wij gaan niet prat in den zin als
de schrijver in De Prins het spottend wil doen voorkomen, op ons roemrijk verleden. Laat IA zich Emants'
woord herinneren, dat ons verleden ons dikwijls beknelt, omdat wij het niet in alle opzichten waardig
zijn. „onze nationale trots, onze vaderlandsliefde,
eigenwaarde-gevoel en meer van die ideale deugden",
— o toch zoo schoone taal! — verhinderen niet dat
wij .de gebreken zien van ons yolk, maar wat wij
niet doen, dat is wat de man van De Prins doet, en
wat zoo velen doen, wij spelen niet op verzwakking
door afbreken, wij trachten op te bouwen door te
doen zien hoe het is, niet mooier makend maar ook
niet onverdiend leelijker. Open oog voor onze kleinheid, open oog voor de bescheidenheid die deze eischt,
maar open oog ook voor het feit dat wij op geen
gebied te klein zijn om iets te deugen.
En, daar het hier toch voornamelijk om tooneelspelers en voordragers te doen is, ondanks onze taal
is Bouwmeester' naam in Parijs roemrijk bekend,
speelde de Nederlandsche Tooneelvereeniging met Wittern van Zuylen in Berlijn en gaan Nederlandsche
sprekers en tooneelspelers over onze Zuidergrens en
Vlaamsche over hun noorder — als taalgenooten voor
wie de „landgrenzen" niet bestaan.
Maar De Prins wist van den prins geen kwaad.
Holland op zijn best.
Uit een artikel van Dr. J. H. Gunning Wzn. in
Het Kind:
In de groote familie der volkeren bekleeden wij een
eervolle, en wat voor ons doel vooral belangrijk is,
een eigen plaats. Denk Nederland weg, en de wereldgeschiedenis, ook de beschavingsgeschiedenis zou
een ander verloop hebben gehad. Er is een periode in de geschiedenis, en zij is niet zoo heel
kort geweest, die men gerust de Hollandsche kan
noemen, toen wij zonder eenige grootspraak naast
en met Frankrijk aan de spits der beschaving
stonden, toen onze Universiteiten de leerschool
van Europa waren en onze drukkerijen de wereldmarkt voorzagen, toen men aan alle hoven, als
men een knap en degelijk man wilde hebben, om Nederlanders vroeg, toen onze kunstnijverheid, onze
bouwtrant, onze muziek den loon aangaf, om van
onze glorieuze en geheel eenige schilderkunst maar
te zwijgen. Men leze bij Macaulay na, hoe Engeland
Prins Willem eviel bij Nederland, toen hij van wege
zijn koningschap daarheen moest verhuizen. Verleden
jaar had ik het voorrecht te Hamburg den bekenden
kunstpaedagoog A. Lichtwark op een Duitsch congres te hooren spreken. Als wij Duitschers, zoo betoogde hij, ons zelf willen leeren kennen, dan moeten
wij naar Holland gaan en niet naar Italie. In Holland ligt de bakermat onzer geheele beschaving. Holland, zoo zeide hij woordelijk, heeft tweemaal Engeland veroverd, en heeft op de ontwikkeling van
Amerika den grootsten invloed gehad, en voor ons is
het ons geestelijk vaderland. En zoo ging het geruimen tijd door, en als een ref rein klonk het in mijn
verbaasde en verrukte ooren: Holland! Holland!
Holland!
***

In de jongste Synodale Vergadering der Ned. Ger.
Kerk van de Kaap-Kolgnie heeft de Engelsche predikant Robson, lid van den Raad der Evangelische
kerken, den lof der schoonheid en buigzaamheid onzer
Hollandsche taal gezongen. Hij verklaarde verheugd
te zijn, die taal te hebben geleerd, ook omdat hij vaak
genoodzaakt was den Hollandschen bijbel op te slaan,
ten einde een duidelijke vertaling van sommige teksten
te vinden.
Hollandsche letterkunde in Zweden.
Uit de Telegraaf:
De firma Albert Bonnier, te Stockholm, maakt er
veel werk van, de Hollandsche literatuur in Zweden
in te voeren. Bij haar verscheen van Frederik van
Eeden's laatste 13oek onlangs een vertaling, onzer den
titel „De lyckliga manniskorna", terwijl men bezig is
„Diamantstad", van Heyermans, te bewerken.
Van vroeger datum kunnen vermeld worden vertalingen van „Max Havelaar" van Multatuli, „De
kleine Johannes" van Frederik van Eeden enz. Met
Lod. van Deyssel en Querido durft men niet goed
beginnen.
Vertaling der sanitaire overeenkomst.
In de Memorie van Toelichting van het wetsontwerp tot goedkeuring der internationale sanitaire
overeenkomst, op 3 December 1903 te Parijs gesloten,
werd, gelijk men zich herinnert, medegedeeld, dat, in
afwijking van de steeds gevolgde gewoonte, geen Nederlandsche vertaling bij den Franschen tekst der
conventie gevoegd was, omdat aan het departement
van buitenlandsche zaken gebleken was, dat het leveren van een juiste overzetting van verscheidene technische termen, woorden van collectieve beteekenis enz.
op ernstige, moeilijk te overkomen bezwaren zou stuiten. Dit was ook het oordeel van den Nederlandschen
afgevaardigde ter conferentie dr. Ruysch.
Men weet tot welk een algemeene afkeuring in de
pers dit heeft aanleiding gegeven, een afkeuring, die
ook bij het onderzoek in de afdeelingen der 'I weede
Kamer gedeeld werd en er toe leidde, dat in het Voorloopig Verslag algemeen er op werd aangectrongen,
dat de regeering alsnog een vertaling zou overleggen.
Dit is thans geschied. Bij de indiening van Hare
Memorie van Antwoord heeft de regeering nu, „ter
voldoening aan den algemeen te kennen gegeven
wensch", een Nederlandsche vertaling der overeenkomst overgelegd.
Na het voorgevallene zal in het vervolg wel niet
meer afgeweken worden van de gewoonte om bij de
conventies een vertaling te voegen.
N. R. Ct.
Het Nederlandsch in Fransch-Vlaanderen.
Uit een brief van den heer C. Plokhooy te 's Gravenhage:
Met genoegen las ik het stuk van den heer E.
Besse „Door Vlaanderen".
Mag ik, om dit nog wat meer kracht bij te zetten,
in verband met het gebruik van onze taal in Fransch
Vlaanderen, de mededeeling doen, dat in den loop
van 1901 door den heer Louw uit Stellenbosch en
mil, lezingen werden gehouden in de Nederlandsche
taal te Duinkerken en te Hazebroek, waarbij wij het
genoegen hadden te kunnen opmerken, dat onze langzaam uitgesproken voordracht met onverdeelde aandacht door een zeer gemengd publiek werd gevolgd.
Het waren niet alleen werklieden, die opgekomen
waren om naar onze voordracht te luisteren en ik
geloof, dat de stilte gedurende meer dan twee uren,
tijdens onze toespraak en het gejuich dat opging, als
de Engelschen (de lezing handelde over den oorlog
in Zuid-Afrika), eens een veeg kregen, bewijzen genoeg zijn, dat niet alleen de beleefdheid hen stil hield.
Het schoonst van al was, dat een Fransch yolksvertegenwoordiger, naar ik meen de welbekende abt
Lemire, ons op de vergadering te Hazebroek inleidde
in het Nederlandsch.

NEERLANOIA.
10 Oude Ned. Liederen, door Fl. van Duyse.
Verschenen is de tweede druk van 10 oude Nederlandsche Liederen, bewerkt door Fl. van Duyse.
Het is de lode uitgave van 't A. N. V.
Exemplaren zijn verkrijgbaar bij de Groeps-Secretarissen tegen inzending van 55 ct. (voor Belgie 1.10 fr.)
en bij de Administratie van het A. N. V., Wijnstraat 81,
Dordrecht.
Voor niet-leden is de prijs f 1.— (2 fr.).
Deze exemplaren zijn in Nederland uitsluitend verkrijgbaar bij den muziekhandelaar G. H. van Eck,
Vlamingstraat, Den Haag, in Belgie bij het Groepssecretariaat te Gent, Spiegelstraat 20.
Advertentie op den omslag.
De advertentie op den omslag van Neerlandia is
geplaatst tegen den zin van het Hoofdbestuur. Tengevolge van een misverstand bij de uitvoering van het
contract met den drukker moet ze worden opgenomen
om een mogelijk proces te vermijden.
Verhooging der jaarbijdragen,
Verscheiden leden van Groep Nederland hebben
op een desbetreffend verzoek van het Bestuur hun
oude minimum bijdrage (f 1.50), verhoogd en daarmee een welkom bewijs van blijvende belangstelling
gegeven in het streven van het A. N. V.
Inhoudsopgaaf.
Bij het Januari-nr. zal de inhoudsopgaaf en titelblad voor jaargang 1906 worden gevoegd.
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Mordij C. Henriquez, Voorzitter.
J. C. Wahlen, onder-Voorz
itter.
J. A. Snijders Jr., Secretaris-Penningmeester.
J. M011er, H. J. Th. Boomgaart, L. v. d. Veen
Zeppenfeldt, Ed. S. Lansberg en Moses S. L. Maduro.
Bilderdijk-avond.
Door de Brie Amsterdamsche Afdeelingen is Vrijdag 23 November een Bilderdijkavond gegeven, waarop Prof. Te Winkel een voordracht hield over den
dichter en de heer J. Postmus „een dag uit het leven
van Bilderdijk, Leiden 3 Oct. 1828" behandelde.
Mevr. Aleida Roelofsen droeg verzen van Bilderdijk voor.
Aanvulling der Sprekerslijst.
Mej. M. Gosschalk, Daendelsstraat 40, Amsterdam.
Gedichten van Vondel, Bredero, Hooft, Gezelle,
Edw. B. Koster, Henr. Roland-Holst, Verwey, Perk,
Boutens, Adema van Scheltema, Karel v. d. Woestijne.

a

NIEUWE LEDEN.
Groep Nederland.
BESCHERMENDE LEDEN.
M. D. Klussener, firma H. Braakman &
Rotterdam.
Co., expediteurs, Maaskade,
W. H. Bayer, groothandel in rijwielen,
enz., Maaskade O.Z. 38,
D. A. Daamen, uitgever,
I. T. B. Hartend'Orff, in koloniale waren,
enz., Steiger 6,
Firma I. M. Lucardie, juwelier, Groote
Markt 1-3,
J. Snoep, apotheker,
H. W. Stein, brood- en banketbakker,
Kipstraat 61,
J. A. Verhave Jr., kok- en banketbakker,
Oostzeedijk 302,
Hartogs & Co., confectiefabriek, Kipstraat 34,
Julius Janitschek, chir. en orthop. instrumentmaker, Hang 54,
Corn. van Niel Cz., in meubelen, Schagchelstraat 21,
Haarlem.
Delft.
C. A. van Hees, arts, Noordeinde 9,
T. F. Oosterhoff, Hotel Heerenlogement,
Th. J. H. van Zwanenburg, hotel „Wilhelmina",
H. A. van Kessel, Pastoor, Burgwal 20,
E. Voorbij, adj. inspecteur Posterij en
Telegrafie, Laan van Meervoort 7 b, Den Haag.
S. G. Visker, werktuigk.-ingenieur, Elant- •
straat 14,
J. A. de Gruyter, smid, Obrechtstraat 196,
W. A. T. de Meester, Gen.-Majoor Inf.,
Groot Hertoginnelaan 174,
C. A. Ziircher, Techn. Bureau, Laan van
Meerdervoort 218,
P. W. Kamper, stalhouder, Tasmanstr.,
S. Kahn, vleeschhouwer, hofleverancier,
Weimarstraat 1,
G. J. A. Boudier, Koningsplein 44,
Ph. Kronig, automobielhandel enz., Reinkenstraat 48,
L. Mulder, arts, Breestraat 155,
Leide
n.
N. M. Sleyser J.Jz., koopman, Hoogew. 8 a,
P. van der Kloot, zuivelfabrikant, Hooge RijnRijndijk 20,
Willem Fontein, bouwmeester, Hooge Rijndijk
4 a,
Dr. H. B. P. Kortman, Hoogewoerd 33,
Allen opg. door den heer Jac. Post, Rotterdam.
Mevr. wed. J. de Koning, geb. Van der
Linden, Weesperzijde 21,
Amsterdam.
Opg. door Mr. P. W. de Koning,
,,
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Ned. Kamer van Koophandel te Pretoria.
In September 1.1. is, vooral door bemiddeling van
den heer F. M. Knobel, consul-generaal, de „Nederlandsche Kamer van Koophandel te Pretoria" opgericht.
Het doel der Kamer is om te behartigen zoowel de
onderlinge economische belangen harer, in Zuid-Alrika,
en in andere gedeelten der wereld gevestigde leden
van den Nederlandschen stam, als de algemeene economische belangen, bestaande en zullende bestaan,
tusschen Nederland en zijn kolonien eenerzijds en
Zuid-Afrika anderzijds. Onder die belangen worden
begrepen: die van handel, nijverheid, landbouw, veeteelt, verkeersmiddelen en andere; ook die van kunsten en wetenschappen.
Het bestuur bestaat thans uit de navolgende heeren:
Voorzitter: P. J. Spruyt, (Koedoe Apotheek) ;• onderVoorzitter: E. D. Tilanus; eerste Secretaris: J. Browne; tweede Secretaris: J. J. Enschede; eerste Penningmeester: M. P. Barendsen; tweede Penningmeester:
A. Engelenberg (Firma De Wijn & Engelenberg) ;
J. de Braal (Nederl. Bank voor Zuid-Afrika),; B. Haak
(Firma Haak & Zoon), ; C. de Roy (Firma De Roy
& Mollink) ; A. Savelkoul (Firma A. Savelkoul & Co.).
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A. N. V. Sigaren.
De heeren W. H. Voet & Zonen verzoeken mede te
deelen dat de dwaze aanbeveling van den heer Beerens
geheel voor rekening van dezen komst en de vorm
ook door hen wordt afgekeurd.
Zij vertrouwen, dat de averechtsche uitwerking niet
op hen zal verhaald worden, daar zij zelf waar mogelijk aan het Nederlandsch de voorkeur geven.

,,

/7

Groep Ned.-Antillen.
Het bestuur der Groep Ned. Antillen benoer0e in
hare vergadering van 19 Nov. tot vertegenwoordigers
in het Hoofdbestuur de heeren P. A. Euwens, Pastoor in W.-I. met verlof te Nijmegen en Dr. J. Boeke, Lector aan de Hoogeschool te Leiden.
Het bestuur der Groep Ned. Antillen is thans samengesteld als volgt:
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GEWONE LEDEN.
Rijswijk (Z.-H.),.
E. W. Jongmans, arts,
B. P. F. Mohr, pastoor,
B. F. Jansonius, apotheker,
C. Hoeing, firma Schenk, Eerste Haarl.
Haarlem.
stoomververij en chem. wasscherij,
Jacq. E. Swart, steen-, boek- en handelsdrukkerij, Schagchelstraat 36,
A. Jungerhans, magaz. van kristal enz.,
Rotterdam.
Leuvehaven,
C. van Rossem, kaashandelaar, Maaskade,
A. Beerens, sigarenmagazijn „Olympia",
Goudsche Rijweg 260,
H. M. Beerewout, oud-Hollandsch bierhuis „In van Hogendorp", Boymansstraat 5,
D. M. P. Bolle, uitgever, Pompenburgsinge! 29,
A. A. Verbeek, Deken en Pastoor, Nieuwe
Haven,
1)
Joh. Ulrich Jr., practizijn, Plan C 11,
Stromberg & do., electr. drukkerij, Hang
25,
H. P. Jansen, firma Wilh. Jansen, likeurstoker, Van der Takstraat 9,
J. P. ter Weeme, boekdrukker, Middensteiger 32,
J. M. Bredee, boekhandelaar en uitgever,
Oostmolenstraat 1,
D. Jentink, oud-kapitein N.-I. L., Stationsweg 83,
Jos. Hazelzet, instrumentmaker, Kipstraat 34,
G. W. A. Langenberg, firma Beker, kok
en banketbakker, Groote Markt 5,
Joh. C. Isaacs, firma Isaacs en Co.,
Hoogstraat 342,
H. I. Vaesen, oud-effectenhandelaar, Steiger 10,
J. C. Paanacker, in schoeisel, Korte Hoogstraat 26,
Gebr. SchOnau, voorheen firma Bronger & Co., Steiger 11,
C. Fens, mr. kleermaker, Steiger 7,
Gebr. van Weegen, kleedermakers, NobrdDelft.
einde,
Naaimachinehandel voorheen Lewenstein, Voldersgracht,
C. A. van Greuningen, apotheker, Oude Delft
204,
H. W. van Malssen, heilgymnast en masseur,
Noordeinde 19,
I. J. Visscher, apotheker, lid v. d. Gemeenteraad,
I.D. A. Poelman, vleeschhouwer, Molslaan 51, „
N. de Roo, leesinrichting, Obrechtstr.
Den Haag.
63-82,
N. C. Hoogteyling, behanger, 2e Van
Blankenburgstraat 113,
Dr. H. Maasland, Sweelinckplein 75,
Alex. A. Regensburg, tandarts, 2e Sweelinckstraat 141,
H. de Hoog Jr., lid v. d. Beek's boekhandel, 2e Van Blankenburgstraat 151,
K. Hiemstra, tapijt- en beddenmagazijn,
Prins Hendrikstraat 145,
H. J. Berkhout, boekhandelaar, Prins Hendrikstraat 175,
/7
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P. A. Vierhout, vleeschhouwer, Hollan-

derstraat 107,
S. Gonggrijp, hoofd eener Bijz. School,
Conradkade 57,
0. Lofvers, tandarts, Sweelinckstr. 62,
H. P. Meys, meubelmagazijn, Reinkenstraat 25,
/Viej. H. J. C. Bogman, gedipl. masseuse,
Obrechtstraat 402,

77

G. J. T. de Kok, heilgymnast, ConradDen Haag.
kade 43,
C. J. H. Sandifort, mag. van naaimachines,
Mare 84,
Leiden.
Mevr. wed. Dr. D. Doyer, Plantage 16,
!I
Mej. W. de Bock, gedipl. verpleegster, Plantsoen 109 a,
H. van Hamersvelt, notaris,
Zoetermeer.
Allen opg. door den heer Jac. Post, Rotterdam.
Koog aid. Zaan.
T. Duyvis,
Opg. door den heer P. M. Duyvis,
Personeel van School No. 8, Hoofd de
Nijmegen.
beer J. E. Klop,
Opg. door Dr. P. V. Sormani,
Mej. N. A. Slangen, Toulonsche Laan
Dordrecht.
33,
Opg. door den heer J. de Koning, •
Mej. B. Schenk, Singel 279,
Opg. door mej. E. G. Ulrich,
J. D. Schonken, med. stud., 3e HelmerAmsterdam.
straat 56,
Steyn, med. stud., 3e Helmerstraat 56,
Beiden opg. door den heer D. Fuldauer,
W. ten Have, Kalverstraat 154,
Opg. door den heer S. van Lier Ez.,
A. L. Nagel, le luit. artillerie Landw.,
v. Breestraat 46,
)1
Opg. door luit. J. A. Snijders Jr., Curacao.
W. C. de la Try Ellis, jur. stud., Heerengracht 251,
G. C. Wetters, jur. stud., Linnaeusstr.
41,
I. van Creveld, jur. stud., Jonas Daniel
Meyerplein 8 en 10,
Opg. door den heer P. H. Stuurman, Zaandam.
A. 0. Heesterman, jur. stud. V. U., VonAmsterdam.
delstraat 162 II,
Opg. door den heer A. A. L. Rutgers,
W. H. Hovy, Keizersgracht 474,
Opg. door den heer Francois Pauwels,
C. de Jong, direct. der Eerste Hollandsche Levensverz. Bank, P. C. Hooftstraat 160,
P. de Jong, direct. der Eerste Hollandsche Levensverz. Bank, Jacob Obrechtstraat 38,
H. G. Oldeboom, med. stud., 2e Const.
Huygenstraat 53,
Opg. door den heer J. C. Flach,
Ign. Nieuwenhuis, not. Phil., N. Z. Voorburgwal 371,
fl
W. R. Nijkerk, jur. stud., Keizersgracht
322,
Joh. Hermans, jur. cand.,
H. van Maanen, med. stud., Van Baerlestraat 66,
K. Kuiper, med. stud., Koninginnew. 29,
J. W. H. de Booy, jur. stud., Groeneburgwal 61,
W. N. H. van der Ham, jur. stud., Linnaeusstraat 4,
N. Keukenschrijver, med. stud., Leidsche
Gracht 111,
V. F. Buchner, Nic. Witsenkade 16,
F. J. Stuurman, med. cand., 3e Helmerstraat 43,
M. Kettner, Singel 447,
Allen opg. door den heer C. M. Kleipool, Secretaris des Stud.-Afdeeling Amsterdam.
G. A. E. - B. Meyer, pia. Remmerde, Ganzenrnarkt 17,
Utrecht.
Opg. door den heer F. R. Coers F.Rz.,
G. V. Meyer, Ganzenmarkt,
H. C. Hooft Hasselaer, Neude 15,
F. A. Nelemans, Schroder van der Kolkstraat 1 bis,
J. H. Pameyer, Vinkenburgstraat 22,
W. J. P. H. de Lille Hogerwaard, Oud
7,
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J. A. Roekert Frederikse, Predikheerenstr.
Utrecht.
36,
W. A. G. Creutzberg, Justus van Effenstr.
18 bis,
A. van Voorst van Beesd, Schoutenstr. 15,
L. G. van den Steen van Ommeren, Cathariinesingel 30 bis,
Allen opg. door den heer J. Baert de la
Faille,
C. Ligtenberg, litt. neerl. cand., Van Speykstraat 3,
Opg. door den heer Chr. Ligtenberg, Leiden.
Dr. H. C. Muller, Hoek Stadhoudersiaan,
Franeker.
G. Molenaar, Groenmarkt 17,
Mr. R. A. Benthem Sypkens, Buitenhof
Den Haag.
42,
Ong. door Mr. H. A. Svpkens, Groningen.
P. H. Kalis, Laan v. Meerdervoort 262, Den Haag.
Mej. Martha Gosschalk, Daendelstr. 26,
W. K. Brevet, bankier, Stadhoudersiaan,
Opg. door den heer A. van Kesteren,
L. J. Janssen, off. v. gez. le kl. K. M.
a/b. Hr. Ms. „Friesland", Dep. van
Marine,
Opg. door luit. J. A. Withers Hoeth,
Mej. Ph. de Surmont-de Bas
Smeele,
Hees bij Nijmegen.
H. van Marie, Noordeinde 36,
Delft.
M. Sigmond, Oude Delft 245,
W. J. Harders, Oude Delft 30,
J. van Limburgh,* (firma Kloos & v.
Limburgh), Avenue Concordia 21,
Rotterdam.
A. van Wiingaarden,* handelaar in bouwmaterialen, Delftsche Straat 12-14,
J. van Wijngaarden,* bouwmeester, Zuidblaak 36,
G. Harteveld Hoos,* Schiekade 127,
*Ong. door den heer G. C. van Wijngaarden,
S. C. van Dorsser Jr., Koornmarlit 18 D,
G. van den Berge Jr., Van Oldenbarneveldstraat 89,
Opg. door den heer S. Bouman,
Willem Landre, Maaskade W.Z. 72,
Ong. door den heer A. A. Humme,
Prof. Dr. B. Sijmons, Ossenrnarld,
Groningen.
Mr. W. j. Koppius, Ubbo Emmiussingel 11,
Dr. H. Burger, Hoendiep Z.Z. 10,
Allen opg. door den heer A. Greebe,
G. Hoekstra, Schotersinvel 57,
Haa rlem.
Opg. door den heer
Leei-sma, Purmerend.
Joh. Wildschut, cand.-notari s, Heerengr,,
Zaandam.
Opg. door den beer He/me Vis,
G. Offermans, Oostziide,
Opg. door mei. A. C. Cleyndert,
Mel. W. van Woensel--Koey, De Limiten,
Huizen (N.-H.)
Ong. door Mr. P. van Meurs, Den Haag.
P. Boelmans ter Spill, jur. stud., Noordeinde 38,
Leiden.
Opg. door den heer H. C. Leernhorst,
Prof. Mr. P. Pet, bij de Viaduct,
Groningen.
S. M. S. Farnee, Oude Ebbingestraat,
Jhr. Mr. R. Feith, Zuider Sin gel 2,
Jhr. Mr. E. Tjarda van StarlTnborgh,
burgemeester,
G. Mesdag, agent der Ned. Bank, Noon
derweeshuisstraat 21,
R. P. Smith, Poelestraat,
H. W. Freseman ViRor, Westerka de 3,
G. Gerrits Berg, H. W. Mesdagstraat 39 a,
R. Hazewinkel Jzn., uitgever N. v/h. N.
Zuiderdiep,
W. van Bommel van Vloten, notaris,
Munnekenholm 2,
Mr. C. C. Geertsema, Comm. der Koningin in de Prov. Groningen,
Dr. Is. Mendels, leeraar H. B. S., Oosterstraat,
17

,,
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H. Edzes jr., Nieuwe weg 5,
Groningen.
J. Kool, Nieuwe weg 10,
W. B. Cremer, Heereplein 6,
Gebr. Hoitsema, Stalstraatje,
Allen opg. door den heer A. Greebe,
B. C. Huyser,
Barendre
cht.
Opg. door Dr. W. J. Leyds, den Haag.
17

Groep Ned. Indie.
A. M. W. Bussernaker,
Sitoebondo (Java),.
Opg door den heer M. Doorninck, „
Groep Suriname.
Ds. H. de Haan, pred. bij de Ned. Herv.
Gem.,
Paramaribo.
Ong. door den heer Fred. Oudschans
Dentz,
Jacob S. Samson, loods,
Th. J. Brouwers, kol. spoorw.,
Beiden opg. door den heer C. v. Drimmelen,
Lammens, luitenant,
De Koning, luitenant,
Mr. P. Bucaille,
D. A. Fernandes, onderwijzer,
G. Lichtveld, boekbinder,
L. A. H. Thurkow,
Mej. A. Brandon,
S. H. Samson, post-conducteur,
H. I. R. Yda, gezagvoerder plantage
„Schoonoord",
Suriname,
Zeiler, gezagvoerder plantage „Sorgvliet",
H. R. Curiel, gezagvoerder plantage „la
Ressource",
11
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Willemstad.

L. E. Hinrichs, kapitein der inf.,
Opg. door luit. J. A. Snijders Jr.,
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Buitenland.
BESCHERMENDE LEDEN.
Mr. H. J. H. Baron van Boetzelaer
van Oosterhout, villa „Stephanie Le
Connet" bij Cannes
(Frankrijk).
Opg. door Dr. P. V. Sormani.
Jan van Tijen,
Port Arthur, Texas U. S. A.
Opg. door den heer L. Heynecker, Kansas City.
G. de Boer, Calle Canning 2 ,081,
Buenos Aires.
Mevr. M. de Boer, Calle Canning 2981,
A. C. P. Brands, Calle Sto. Domingo
564,
W.
J. Dates, Calle Virreves 2151,
Mevr. A. G. de Dirks, Calle O'Higgins
1631,
G. A. Gulden, Avd. de Mayo 801,
A, de Leeuw, Calle B. Mitre 531,
W. 'van Rees, Calle Charcas 1691,
Dr. W. Schelkiv, Call e San Martin 722,
A. F. Dirks, Calle O'Higgins 1631,
J. van Dorssen, Calle Maipu 159,
M2. T. J. van Dugteren, Calle Obligado
1910,
W. van Konijnenburg, Calle Arcos 2146,
L. v. d. Pas, Calle Berlin, Villa Devoto,
E. va n Peborgh, Calle Florida 183,
G. de Ruyter, Calle Piedras 1129,
Mevr. A. Roorda Smit, Calle Obligado
1910,
H. A. van Wassenaar, Calle B. Mitre 799,
Mevr. A. P. de Weve, Darsena Sud,
Mej. Anita Weve, Darsena Sud,
/7
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N. K. Huysman, klerk bij de
Ned. Bank van Z.-A., Post-
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bus 1330,
Johannesburg (Transvaal).
Albert van Ginkel, Corner
Karl & Fawcusstr., Jeppe,
klerk bij de Ned. Bank van
Z.-A., Postbus 1330,
Anton Gerret Blankenberg,
klerk bij de Ned. Bank van
Z.-A., Postbus 1330,
Allen opg. door den heer
N. K. Huysman,
,,
M. A. Diemont, Trinity College,
Dublin.
Opg. door den heer A. Welcker, Leiden.
Rev. W. van 't Westeinde, Kaihu (Nieuw-Zeeland).
G. de Vries,
Christchurch
Beiden opg. door den heer L. Reens, Melbourne.
Dr. A. H. van Ankum,
Godesberg a/Rhein.
Opg. door den heer A. Greebe, Groningen.
A. H. Couvee, Chemin de Miremont 21 a, Geneve.
Opg. door den heer A. C. Couvee, Delft.
L. J. C. von Zeppelin Obermiiller, Consul der Nederlanden,
Tientsin (China),.
E. B. van Doesburgh, Zannstrasse 1 qu.
Hagensberg, Riga.
Opg. door den heer Heyme Vis, Zaandam.
R. Granville Nicholson, MaPietersburg (Transvaal).
thebaskraal, P. K.,
J. Last, Postbus 156,
T. Rutgers, Postkant. ZandZoutpansberg
fontein,
,,
Joh . Breugen, Postkantoor
Zandfontein,
N. M. Vegter, Postkant. Klipdam,
Allen opg. door den heer
Allen opg. door den heer W. van Wijk de Vries.
,,
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Een gedeelte der ledenlijst, en verschiliende ' bijdragen
moden tot een volgend nummer blijven liggen.
Adressen.
Algemeen Secretaris-Pensningmeester:
P. J. de Kanter, Singel, Dordrecht.
Groepssecretarissen.
Nederland: C. van Son, W ij nstraa t 81,
Dordrecht.
B e 1 g i e: H. Meert, Spiegelstraat 20, Gent.
•1 e d.-I n d i e: F. Reysenbach Hz., Kebon, Sirik,
Batavia.
Surinam e: Dr. H. J. van der Schroeff, Paramaribo.
N e d. Antille n: Luit. J. A. Snijders Jr., Willemstad, Curacao.
Secretarissen der Zelfst. Afdeelingen.
B e r 1 ij n : „Hollandsch Gezelschap", C. H. F. van
Heusden, Rathenowerstrasse 64.
Buenos Aires: Vereen. „Wilhelmina", H. J.
Dubourcq, Suipacha 212.
Con stantinope 1: Dr. A. Coomans de Ruiter,
Arts, Rue Agha 1, Pera.
C h i c a g 0: H. Jacobsma, 620 W. 14th Place.
Roseland-Chicago: G. Pon, 402 W. 110th
Place.
Stellenbosch: Prof. Dr. E. C. Godee Molsbergen.
Vertegenwoordigers in het Buitenland.

Aan de vertegen woordigers kunnen o. m. inlichlingen
worden gevraagd op het gebied van handel en nijverheid
Ancon (Rep. Panama) : J. W. Th. Daal, I. Canal
Zone.
A h w a z (Perzische Golf) : P. P. ter Meulen.
Barcelona (Spanje) : Ary Kriens, Rembla de Cataluna 102.
Bethlehem (Oranje-Rivier-Kolonie) : P. van Gent,
voorloopig voor de heele Kolonie.
B o e c h a r a (Centraal-Azie) : C. C. J. van der
Klaauw, Russisch-Chineesche Bank.
Cairo (Egypte) : Th. F. van Vloten, Sharia. — El
Magraby, Postoffice Box 461.

Cardenas (Tabasco Mexico) : Wm. C. de Wit.
Colon (Rep. Panama): J. J. Ecker Sr., Koopman.
C o r o (Venezuela ) : Jacob M. Chumaceiro.
D a v o s-P 1 a t z: Dr. H. J. van Voornveld.
Detroit (Michigan, V. S. v. N. A.) Jhr. J. H. A. de
Jonge van Ellemeet, Eliotstreet 63.
Kansas City (Missouri) : L. Heynecker, Gibraltar Building, Wyandottestreet.
Ka rlsbad (tevens voor Marienbad) : Dr. H. Breitenstein, Haus „Nizza" aid. „Alta Weise".
Londe n: C. Thieme, National Liberal Club, Whitehall Place, Londen S. W.
Luxor (Egypte) : J. H. Insinger, Palmenburg.
M e x i c lo : J. ten Napel, Avenida Parlamento 3013,
Estados, Unidos Mexicanos.
Maracaibo (Venezuela) : S. F. Duwaer, firma
Breuer, Willer & Co.
Melbourn e: L. Reens, Secr. Kamer van Koophandel voor Australia.
Mowbray (Stad),: Herman Pinedo.
P a n a m a: (Stad) : Herman Pinedo.
Philadelphia (Pensylvania V. S.) : J. Bierens
3330, Lancaster Avenue.
R o m e: L. J. Lefebre, 65 Via del Babuino.
Rosario de Santa Fe (Zuid-Amerika): G. A.
Gulden.
San Francisco: E. J. F. van Hanswijk Pennink, 410 Batterystreet.
Shanghai (China) : J. Spechtgrijp, Reiss & Co.
Ta pa chul a-C h i s (Mexico) : J. de Boer, Plantage „Zuchiate".
T o k i o ( Japan) : Andre Schmidt, Nihonyenoki.
T e h e r an (Perzie): J. P. de Hoog.
: L. Bizio, Consul van Nederland.
V enetie (
Y o k o h a m a ( Japan) : Wm. Holst & Co.
Aanbiedingen onz als vertegezzwoordiger van het A. N. V.
in het Buitenland op to tieden worden ingewacht bij den
Alg. Secretaris van het Hoofdbestuttr.
Nederlandsche Vereenigingen.
Ant w e r p e n: Hollandsche Club.
A k e n: Studenten-Vereeniging „Hollandia".
B e r 1 ij n: „Nederland en Oranje", FranzOsische
strasse 56 II.
Dusseldor f: „Nederland", 15 Konigsallee.
Gent : Hollandsche Club, Café Pretoria, le Secr.
E. van Tright, Kasteellaan 45.
G e n u a: Secr. H. C. T. Hennig, Piazza Demarini 1.
J o h a n n e s b u r g: Voorz. E. van Schermbeek.
Kaapstad: „Hollandia", Bus 1302.
Leipzig: Secr. 0. Rompelman, Leipzig-Gohlis,
Landbergerstr. 1 II.
Londe n: Hollandsche Club, 22 Regentstreet E. C.
N e w-Y o r k: Hollandsche Club, 47E 25th street.
Pretoria : Secr. F. W. Wagner, Postbus 483.
Secr. Dr. J. P. L. Gelpke, Director FaRumeni
brica de Petrol „Astra", Ploesti.
San Francisco: „Wilhelmina".
S t. Petersburg : F. Gerth van Wijk, secr.,
Spaskaja Pelitza 17 (Iedere Dinsdag van de maand
bijeenkomst der leden in Hotel de France, waar
tijdelijk vertoevende Nederlanders steeds welkom zijn).
Stokhol m: Secr. Ph. N. E. Bogaert, Kanselier
van het Gezantschap.
Nederlandsche Kamers van Koophandel
in het Buitenland.
B r u s s e 1: De Brouchereplaats 5.
Dusseldor f: Eerste Ned. Koopmansgilde in
Duitschland, le Secr. E. H. M. de Gruyter.
H a m b u r g: pia. Consulaat der Nederlanden.
Londen E. C.: Secr. Mr. W. Roosegaarde Bisschop, Colemanstr. 2.
Melbourne: Secr. L. Reens, vert. A. N. V.
N e w-Y o r k: Secr.-Penningm. R. J. Jessurun, 68
Broadstreet.
P a r ij s: Secr. Kleyntjes, pia. Gezantschap.
S m y r n a: Secr. Alf. A, Lavino, pia. Local v. d. Zee.

